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Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rý sý ve Ada let Ko mis yo nu
Ra po ru (1/324)

                             
Not: Ta sa rý Baþ kan lýk ça; tali olarak Sa na yi, Ti ca ret, Ener ji, Ta biî Kay nak lar, Bil gi ve Tek no lo ji,

esas olarak da Adalet Komisyonuna havale edilmiştir.

T.C.
Baþ ba kan lýk

Ka nun lar ve Ka rar lar
Ge nel Mü dür lü ðü 27/9/2007

Sa yý: B.02.0.KKG/196-279/3739
Konu: Yenileme

TÜR KÝ YE BÜ YÜK MÝL LET MEC LÝ SÝ BAÞ KAN LI ÐI NA
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci

maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının
yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.
Cemil Çiçek
Başbakan V.

LÝSTE
Esas No. Hü küm süz Sayýlan Ka nun Ta sarýsýnýn Adý :
1/887 Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İz le me Ku rul la rı Ka nu nun da De ği şik lik Ya pıl ma -

sı na İliş kin Ka nun Ta sa rı sı
1/903 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Hin dis tan Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Bi lim ve

Tek no lo ji Alan la rın da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na
Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/906 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile İs veç Kral lı ğı Ara sın da 30 Ha zi ran 1978 Ta ri hin de İm za la nan
Sos yal Gü ven lik Söz leş me si ni De ğiş ti ren Ek Söz leş me nin Onay lan ma sı nın Uy gun Bu -
lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/922 Ada le te Ulus la ra ra sı Eri şim Hak kın da Söz leş me nin Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du -
ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/931 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Vi et nam Sos ya list Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da
Tu rizm Ala nın da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir
Ka nun Ta sa rı sı

1/934 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Kü çük ve Or ta Öl çek li Sa na yi Ge liş tir me ve Des tek le me İda re si
Baş kan lı ğı ile Ro man ya Ko bi ler ve Ko ope ra tif ler Ulu sal Ku ru mu Ara sın da ki Mu ta ba -
kat ve İş bir li ği Zap tı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/936 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ulaş tır ma Ba kan lı ğı ile Su ri ye Arap Cum hu ri ye ti Ulaş tır ma Ba kan lı -
ğı Ara sın da Ya pı lan Lo ko mo tif, Va gon ve Di ğer Ray Hiz met le ri ni de Kap sa yan De mir yo lu
Araç ve Ge reç le ri nin Ya pı mı, Ge liş ti ril me si, Ye ni len me si, Ba kı mı ve Ona rı mıy la İl gi li Kar şı -
lık lı An laş ma Pro to ko lü nün Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
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1/939 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile Slo vak ya Cum hu ri ye ti Ara sın da Hu ku ki ve Ti ca ri Ko nu lar da

Ad li İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/941 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile Lib ya Arap Halk Sos ya list Bü yük Ce ma hi ri ye si Ara sın da Ta -

rım Ala nın da Tek nik, Bi lim sel ve Eko no mik İş bir li ği Pro to ko lü nün Onay lan ma sı nın
Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/957 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Sağ lık Ba kan lı ğı ve Dün ya Sağ lık Ör gü tü Av ru pa Böl ge Ofi si
Ara sın da İki Yıl lık İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir
Ka nun Ta sa rı sı

1/958 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Lit van ya Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Sa vun ma
Sa na yii İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/959 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Rus ya Fe de ras yo nu Hü kü me ti Ara sın da De niz ler de
Ka ra su la rın Öte sin de ki Olay la rın Ön len me si ne İliş kin An laş ma nın Onay lan ma sı nın
Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/962 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Af ga nis tan İs lam Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da
Ta rım Ala nın da Tek nik, Bi lim sel ve Eko no mik İş bir li ği Pro to ko lü nün Onay lan ma sı nın
Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/963 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Su dan Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da De niz ci lik
An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/964 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Ada let Ba kan lı ğı ile Bos na -Her sek Ada let Ba kan lı ğı Ara sın da İş -
bir li ği Ko nu sun da Pro to ko lün Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/965 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Rus ya Fe de ras yo nu Hü kü me ti Ara sın da Sa vun ma
Sa na yii Ala nın da İki li İş Bir li ği Sü re sin ce Mü ba de le Edi len ve ya Oluş tu ru lan Giz li lik
De re ce li Bil gi ve Mal ze me le rin Kar şı lık lı Ko run ma sı An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın
Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/970 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Baş ba kan lık Türk İş bir li ği ve Kal kın ma İda re si Baş kan lı ğı ile Öz -
be kis tan Cum hu ri ye ti Dış Eko no mik İliş ki ler Ajan sı Ara sın da İş bir li ği Pro to ko lü nün
Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu Hak kın da Ka nun Ta sa rı sı

1/973 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Rus ya Fe de ras yo nu Hü kü me ti Ara sın da İki Ta raf lı
As ke ri Tek nik İş bir li ği Çer çe ve sin de Kul la nı lan ve El de Edi len Fik rî ve Sı naî Mül ki yet
Hak la rı nın Kar şı lık lı Ko run ma sı na İliş kin Müş te rek An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy -
gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/982 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Mo ğo lis tan Hü kü me ti Ara sın da Sağ lık Ala nın da İş -
bir li ği ne Da ir An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu Hak kın da Ka nun Ta sarýsı

1/983 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile Ame ri ka Dev let le ri Ör gü tü Ge nel Sek re ter li ği Ara sın da Çer çe -
ve İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/986 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Ko re Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da İk ti sa dî Kal -
kın ma İş bir li ği Fo nu Kre di le ri ne İliş kin An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du -
ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/987 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Bos na- Her sek Ba kan lar Ku ru lu Ara sın da Tu rizm
Ala nın da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun
Ta sa rı sı

1/1000 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Mol do va Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Eko no -
mik İş bir li ği ne Da ir Mu ta ba kat Zap tı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir
Ka nun Ta sa rı sı
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1/1014 Ka ra de niz Eko no mik İş bir li ği Par la men ter Asamb le si nin Ay rı ca lık ve Ba ğı şık lık la rı na

Da ir Pro to ko lün Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1015 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Bos na- Her sek Ba kan lar Ku ru lu Ara sın da İş bir li ği

Pro to ko lü nün Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1016 As ya Ka ra yol la rı Ağı Hü kü met le ra ra sı An laş ma sı na Ka tıl ma mı zın Uy gun Bu lun du ğu -

na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1020 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Sır bis tan ve Ka ra dağ Ba kan lar Kon se yi Ara sın da

As ke rî-Bi lim sel ve As ke rî -Tek nik İş bir li ği Ko nu sun da An laş ma nın Onay lan ma sı nın
Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1044 Uyuş tu ru cu ve Psi kot rop Mad de le rin Ka çak çı lı ğı na Kar şı Bir leş miş Mil let ler Söz leş -
me si nin 17 nci Mad de si nin Uy gu lan ma sı na İliş kin De niz Yo luy la Ya pı lan Ka çak çı lık la
Mü ca de le An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1045 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Be la rus Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Ve te ri ner -
lik Ala nın da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun
Ta sa rı sı

1/1046 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Gü ney Af ri ka Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da
Güm rük İda re le ri nin Kar şı lık lı Yar dım laş ma sı na İliş kin An laş ma nın Onay lan ma sı nın
Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1049 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Bul ga ris tan Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Bi lim -
sel ve Tek no lo jik İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir
Ka nun Ta sa rı sı

1/1051 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile Ar jan tin Cum hu ri ye ti Ara sın da Ve te ri ner lik Ala nın da İş bir li ği
An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1058 Gü ney do ğu Av ru pa Si vi l-As ker Acil Du rum Plan la ma Kon se yi Ku rul ma sı Hak kın da
An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1059 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Mı sır Arap Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Ulus -
la ra ra sı Ka ra yo lu Ta şı ma cı lı ğı An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na
Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1060 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Af ga nis tan İs lam Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da
Güm rük Ko nu la rın da İş bir li ği ve Kar şı lık lı Yar dım laş ma An laş ma sı nın Onay lan ma sı -
nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1063 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile Ar jan tin Cum hu ri ye ti Ara sın da Bit ki Ko ru ma Ala nın da İş bir -
li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1071 Ço cuk lar la Ki şi sel İliş ki Ku rul ma sı na Da ir Av ru pa Söz leş me si nin Onay lan ma sı nın
Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1076 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Fas Kral lı ğı Hü kü me ti Ara sın da Bit ki Ka ran ti na ve
Bit ki Ko ru ma Ala nın da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na
Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1078 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lı ğı ile Uk ray na İçiş le ri Ba kan lı ğı İç
Bir lik ler Ana De part ma nı Ara sın da Gü ven lik Ala nın da Per so nel Eği ti mi ve Öğ re ti mi
İş bir li ği Pro to ko lü nün Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
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1/1079 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Fas Kral lı ğı Hü kü me ti Ara sın da Sağ lık Ala nın da

İş bir li ği ne Da ir An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu Hak kın da Ka nun
Ta sa rı sı

1/1080 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Suu di Ara bis tan Kral lı ğı Hü kü me ti Ara sın da Gü -
ven lik, Uyuş tu ru cu ve Psi kot rop Mad de ler le Mü ca de le Ala nın da İş bir li ği An laş ma sı nın
Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1087 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Ka za kis tan Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Ulus -
la ra ra sı Te rö rizm, Or ga ni ze Suç lar, Uyuş tu ru cu ve Psi kot rop Mad de ler le Bun la rın Kat -
kı Mad de le ri ve Ben zer le ri nin Ka çak çı lı ğı ve Di ğer Tip ler de ki Suç lar la Mü ca de le de
İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1088 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev let İs ta tis tik Ens ti tü sü ile Ka za kis tan Cum hu ri ye ti İs ta tis tik
Ajan sı Ara sın da İs ta tis tik İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na
Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1090 Ulus la ra ra sı Ka ra yo lu Yol cu ve Eş ya Ta şı ma cı lı ğı na İliş kin Tür ki ye Cum hu ri ye ti ve
Por te kiz Cum hu ri ye ti Ara sın da An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir
Ka nun Ta sa rı sı

1/1091 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Uk ray na Ba kan lar Ku ru lu Ara sın da De mir yo lu
Ta şı ma cı lı ğı Ala nın da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na
İliş kin Ka nun Ta sa rı sı

1/1092 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile Bos na-Her sek Ara sın da Hu ku ki ve Ti ca ri Ko nu lar da Ad li
İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1095 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Pa kis tan İs lam Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Ta -
rım Ala nın da Tek nik-Bi lim sel ve Ek Eko no mik İş bir li ği Pro to ko lü nün Onay lan ma sı nın
Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1101 Ulus la ra ra sı Ço cuk Ka çır ma nın Hu ku ki Veç he le ri ne Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1107 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ve Tay land Kral lı ğı Ara sın da Ya tı rım la rın Kar şı lık lı Teş vi ki ve Ko -

run ma sı na İliş kin An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1109 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ve Uk ray na Hü kü me ti Ara sın da Ener ji Ala nın da İş bir -

li ği ne İliş kin An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1116 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dı şiş le ri Ba kan lı ğı ile Arap Dev let le ri Li gi Ge nel Sekreterliği Ara -

sın da Mu ta ba kat Muh tı ra sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1117 Mü te ad dit De fa lar De ğiş ti ril miş Bu lu nan 13 Ara lık 1960 Ta rih li Eu ro con trol Ha va

Sey rü se fer Gü ven li ği İçin İş bir li ği Ulus la ra ra sı Söz leş me si Bir leş tir me Pro to ko lü
Ko nu sun da ki Dip lo ma tik Kon fe ran sın Son Se ne di nin Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du -
ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1118 Av ru pa Top lu lu ğu nun, Mü te ad dit De fa lar De ğiş ti ril miş ve 27 Ha zi ran 1997 Ta rih li Pro -
to kol ile Bir leş ti ril miş Bu lu nan 13 Ara lık 1960 Ta rih li Eu ro con trol Ha va Sey rü se fer
Gü ven li ği İçin İş bir li ği Ulus la ra ra sı Söz leş me si ne Ka tıl ma sı na Da ir Pro to kol Hak kın -
da ki Dip lo ma tik Kon fe ran sın Son Se ne di nin Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir
Ka nun Ta sa rı sı

1/1123 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Uk ray na Ba kan lar Ku ru lu Ara sın da Ki şi le rin Ge ri Ka -
bu lü ne İliş kin An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
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1/1124 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ve Kör fez Arap Ül ke le ri İş bir li ği Kon se yi Üye si Ül ke ler Ara sın -

da Eko no mik İş bir li ği ne İliş kin Çer çe ve An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du -
ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1128 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Azer bay can Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Ha ri -
ta cı lık Ala nın da Eği tim, Tek nik ve Bi lim sel İş bir li ği ne Da ir An laş ma nın Onay lan ma sı -
nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1138 Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rı sı
1/1140 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Fas Kral lı ğı Hü kü me ti Ara sın da Ve te ri ner lik Ala nın -

da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nu n  Ta sa rı sı
1/1141 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Uk ray na Ba kan lar Ku ru lu Ara sın da Bi lim sel ve

Tek no lo jik İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun
Ta sa rı sı

1/1142 Ha va Yo luy la Ulus la ra ra sı Ta şı ma cı lı ğa İliş kin Be lir li Ku ral la rın Bir leş ti ril me si ne Da ir
Söz leş me nin Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1143 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti, Mı sır Arap Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ve Su ri ye Arap
Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Tu rizm Ala nın da İş bir li ği ne İliş kin Mu ta ba kat Zap tı -
nı n  Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1144 Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile Ro man ya Ara sın da Hu ku ki Ko nu lar da Ad li Yar dım laş ma An -
laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1151 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ile Azer bay can Cum hu ri ye ti Dev le ti Ara sın da Te lif Hak -
la rı ve İl gi li Di ğer Fik ri Hak lar Ala nın da İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun
Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1152 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Yu na nis tan Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Sağ lık
Ala nın da İş bir li ği ne Da ir An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu Hak kın da
Ka nun Ta sa rı sı

1/1159 Kat Mül ki ye ti Ka nu nun da De ği şik lik Ya pıl ma sı na İliş kin Ka nun Ta sa rı sı
1/1163 Ulus la ra ra sı Te le ko mü ni kas yon Bir li ği (ITU) 2003 Dün ya Rad yo Ko mü ni kas yon Kon -

fe ran sı So nuç Bel ge le ri nin Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1174 Ulus la ra ra sı De niz ci lik Ör gü tü Söz leş me sin de Ya pı lan De ği şik lik le rin Onay lan ma sı nın

Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1187 Te mel Ce za Ka nun la rı na Uyum Ama cıy la Çe şit li Ka nun lar da De ği şik lik Ya pıl ma sı na

Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1203 Eko no mik İş bir li ği Teş ki la tı (EİT) Ka çak çı lık ve Güm rük Suç la rı Ve ri Ban ka sı nın Ku -

rul ma sı ve İş le til me si ne Da ir An laş ma nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir
Ka nun Ta sa rı sı

1/1231 Mil let le ra ra sı Özel Hu kuk ve Usul Hu ku ku Hak kın da Ka nun Ta sa rı sı
1/1238 Mil let le ra ra sı Mal Sa tı mı na İliş kin Söz leş me ler Hak kın da Bir leş miş Mil let ler Ant laş -

ma sı na Ka tıl ma mı zın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1253 Av ru pa Kon se yi Te rö riz min Ön len me si Söz leş me si nin Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun -

du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1256 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Ko lom bi ya Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Ti ca -

ret İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
1/1275 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Fil di şi Sa hi li (Kot di vu ar) Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara -

sın da Ti ca ret An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı
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Esas No. Hü küm süz Sayýlan Ka nun Ta sarýsýnýn Adý :
1/1276 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Fil di şi Sa hi li (Kot di vu ar) Cum hu ri ye ti Hü kü me ti

Ara sın da Eko no mik ve Tek nik İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du -
ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1280 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Slo ven ya Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Güm rük
Ko nu la rın da İş bir li ği ve Kar şı lık lı Yar dım An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun
Bu lun du ğu na Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1281 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ve Gu ya na Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Ti ca ret ve
Eko no mik İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun
Ta sa rı sı

1/1289 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Ma la vi Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Ti ca ret,
Eko no mik ve Tek nik İş bir li ği An laş ma sı nın Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na
Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1290 Ta nık Ko ru ma Ka nu nu Ta sa rı sı
1/1296 Ira k’ a Kom şu Dev let ler Hü kü met le ri ile Irak Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da Te rö -

rizm, Sı nır lar dan Ya sa dı şı Sız ma lar ve Ör güt lü Suç lar la Mü ca de le Ko nu la rın da Gü ven -
lik İş bir li ği ne İliş kin Pro to ko lün Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun
Ta sa rı sı

1/1302 Spor da Do pin ge Kar şı Ulus la ra ra sı Söz leş me ye Ka tıl ma mı zın Uy gun Bu lun du ğu na
Da ir Ka nun Ta sa rı sı

1/1334 Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ile Azer bay ca n  Cum hu ri ye ti Hü kü me ti Ara sın da
17 Tem muz 1998 Ta ri hin de An ka ra ’da İm za la nan Sos ya l  Gü ven lik Söz leş me si nin Re -
viz yo nu ile İl gi li Ek Söz leş me nin Onay lan ma sı nın Uy gun Bu lun du ğu na Da ir Ka nun
Ta sa rı sı

1/1349 İs tan bul 2010 Av ru pa Kül tür Baş ken ti Hak kın da Ka nun Ta sa rı sı
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T.C.
Baþ ba kan lýk

Ka nun lar ve Ka rar lar
Ge nel Mü dür lü ðü 9/11/2005

Sa yý: B.02.0.KKG.0.10/101-1078/4903
TÜR KÝ YE BÜ YÜK MÝL LET MEC LÝ SÝ BAÞ KAN LI ÐI NA

Ada let Ba kan lý ðýn ca ha zýr la nan ve Baþ kan lý ðý ný za ar zý Ba kan lar Ku ru lun ca 17/10/2005
ta ri hin de ka rar laþ tý rý lan “Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rý sý” ile ge rek çe si ili þik te gön de ril miþ tir.

Ge re ði ni arz ede rim.
Re cep Tay yip Er do ðan

Baþ ba kan
GE NEL GE REK ÇE*

A) 29/06/1956 ta rih li 6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu nun Türk Hu ku kun da ki Ye ri ve De ðe ri
1 01/01/1957 ta ri hin de yü rür lü ðe gi rip yak la þýk el li yýl dýr uy gu la nan, ta sa rý sý Prof. Dr. Hirsch ta -

ra fýn dan ka le me alýn mýþ bu lu nan, 6762 sa yý lý Ka nun, ha zýr lan dý ðý ve ka bul edil di ði dö ne min öð re ti -
le ri ile ku ram ve yak la þým la rý ný iyi bir þe kil de yan sý tan, so run la ra çað daþ, gü ve ni lir ve iþ le ye bi lir
çö züm ler ge ti ren, bu alan da Tür ki ye'nin ge rek si nim le ri ni bü yük öl çü de kar þý la yan, men fa at ler den -
ge si ni hak ve ada le te uy gun bir tarz da ku ran, mo dern hu kuk yön tem le ri nin ve ka nun tek nik le ri nin
ba þa rýy la kul la nýl dý ðý bir Ka nun dur. 6762 sa yý lý Ka nun, ti ca ret, en düs tri ve hiz met sek tö rü nün ken -
di si ne öz gü hu kukî iliþ ki le ri ni iyi bir þe kil de dü zen le miþ, hem Türk ti ca ret hu ku ku nun doð ru yön -
de ge liþ me sin de et ki li rol oy na mýþ hem de ül ke nin eko no mik kal kýn ma sý na ge rek li ka nun des te ði ni
sað la mýþ týr. Ku rum la rý ve hü küm le ri bað la mýn da olu þan öz gün öð re ti ler ve ufuk açan il ke sel iç ti hat -
lar la 6762 sa yý lý Ka nun, Türk hu ku kun da ör nek alý nan, çað daþ la rý ara sýn da say gýn bir ye ri olan, nes -
nel ada le te da ya nan çö züm ler su nan bir te mel ka nun ko nu mu nu ka zan mýþ týr.
                          
* “Ge nel Ge rek çe”de ve “Mad de ge rek çe le ri”nde kul la ný lan ký salt ma la rýn açýl mýþ þe kil le ri aþa ðý da dýr. 6762 sa yý lý Ka nun:
6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu; AB: Av ru pa Bir li ði; AET: Av ru pa Eko no mik Top lu lu ðu; Alm POK: Al man Pay lý Or tak lýk lar
Ka nu nu; Alm. TK: Al man Ti ca ret Ka nu nu; ASOK: Ka ra yol la rýy la Ari zi Oto büs Hiz met le ri Yo luy la Yol cu Ta þý ma cý lý ðý na Ýliþ kin
Ulus la ra ra sý Söz leþ me/Ag re ement on the In ter na ti onal Oc ca si onal Car ri age of Pas sen gers by Ro ad by Me ans Ac co si onal Co -
ach and Bus Ser vi ces; AT: Av ru pa Top lu lu ðu; ATRG: Av ru pa Top lu lu ðu Res mi Ga ze te si; BEHG: Bun des ge setz über die Bör se -
nund Ef fek ten han del) BIM CO: Bal týk Ulus la ra ra sý De niz ci lik Kon fe ran sý/Bal tic In ter na ti onal Ma ri ti me Con fe ren ce; Cad bury
Ra po ru: Cad bury Re port (The Cad bury Com mit tee Re port: Fi nan ci al As pects of Cor po ra te Go ve nan ce); CBA: Ce nev re Bir lik
An laþ ma sý; ÇekK: Çek le Öde me le rin Dü zen len me si ve Çek Ha mil le ri nin Ko run ma sý Hak kýn da Ka nun; CMI: Mil let le ra ra sý De -
niz ci lik Ko mi te si/Co mité Ma ri ti me In ter na ti onal; CMR: Ka ra yol la rýn da Eþ ya Ta þýn ma sý na Ýliþ kin Mil let le ra ra sý Söz leþ me/Con -
ven ti on on the Con tract for the In ter na ti onal Car ri age of Go od by Ro ad; Co ðÝþKHK: Çoð ra fi Ýþa ret le rin Ko run ma sý Hak kýn da
Ka nun Hük mün de Ka rar na me; CO TIF: Ulus la ra ra sý De mir yo lu Ta þý ma la rý na Ýliþ kin Söz leþ me/Con ven ti on re la ti ve aux trans -
ports in ter na ti na ux fer ro vi ari es; End TasKHK: En düs tri yel Ta sa rým la rýn Ko run ma sý Hak kýn da Ka nun Hük mün de Ka rar na me;
Fa izK: Ka nu ni Fa iz ve Te mer rüt Fa izi ne Ýliþ kin Ka nun; FE: Av ru pa Fo ru mu/Fo rum Eu ro pa eum; FR.TK: Fran sýz Ti ca ret Ka -
nu nu; FSEK: Fi kir ve Sa nat Eser le ri Ka nu nu; GRuR Int: Ge werb lic her Rechts schutz und Ur he ber recht, In ter na ti ona ler Te il;
GmbH G Co. KG: Li mi ted Þir ket ve Or ta ðý Ko man dit Þir ket; IASB: Ulus la ra ra sý Mu ha se be Stan dart la rý Ku ru lu/In ter na ti onal
Ac co un ting Stan darts Com mit tee; IFRS: Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Stan dart la rý Bir li ði/In ter na ti onal Fi nan ci al Re por -
ting Stan darts As so ci ati on; IF RIC: Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Yo rum Ko mi te si; In ter na ti onal Fi nan ci al Re por ting Stan -
darts In ter pre ta ti on Co mit tee; IFRSB: Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Stan dart la rý Ku ru lu/In ter na ti onal Fi nan ci al Re por -
ting Stan darts Bo ard; In ter bus Söz leþ me si: Oto büs le Ari zi Yol cu Ta þý ma cý lý ðý na Ýliþ kin Ulus la ra ra sý Söz leþ me/Ag re ement on the
In ter na ti onal Oc ca si onal Car ri age of Pas sen gers by Co ach and Bus; ÝBirK.: Ýs viç re Bir leþ me, Bö lün me, Tür De ðiþ tir me, Mal -
var lý ðý Dev ri ne Ýliþ kin Fe de ral Ka nun; Ýsv. BK: Ýs viç re Borç lar Ka nu nu; Ýsv. TK: Ýs viç re Ti ca ret Ka nu nu; Ko opK: Ko ope ra tif -
ler Ka nu nu; KVK: Ku rum lar Ve gi si Ka nu nu; MarkKHK: Mar ka la rýn Ko run ma sý Hak kýn da Ka nun Hük mün de Ka rar na me;
NAF TA: North Ame ri can Free Tra de Ag re ement; PatKHK: Pa tent le rin Ko run ma sý Hak kýn da Ka nun Hük mün de Ka rar na me;
RKK: Re ka be tin Ko run ma sý Hak kýn da Ka nun; SLIM-Te am: Ýç Pa zar mev zu atý nýn ba sit leþ ti ril me si –ça lýþ ma ta ký mý/Simp ler Le -
gis la ti on for In ter nal Mar ket-Te am; SerPK: Ser ma ye Pi ya sa sý Ka nu nu; SPK: Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu; TOBB: Tür ki ye Oda -
lar ve Bor sa lar Bir li ði; TSTüz: Ti ca ret Si ci li Tü zü ðü; US-GA AP: Uni ted Sta tes Ge ne rally Ac cep ted Ac co un ting Prin cip les;
VUK: Ver gi Usul Ka nu nu; ZGR: Ze itsc hrift für un ter nek mens-und Ge sells ckaft sreckt.



---- 8 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

B) Türk Ti ca ret Ka nu nu nun Çý ka rýl ma sýn da Et ki li Olan Se bep ler
I. 6762 sa yý lý Ka nu nu Doð ru dan Et ki le yen Ge liþ me ler
2 6762 sa yý lý Ka nu nun uy gu lan dý ðý 20. yüz yý lýn ikin ci ya rý sýn da, bir ti ca ret ka nu nu için önem -

li, hat ta bir an lam da sý ra dý þý olay lar ce re yan et miþ, ka lý cý so nuç do ðu ran dö nem ler baþ la mýþ týr. Bun -
lar, di ðer le ri ya nýn da, AET-AT/AB'nin ku ru lup bir kü re sel, eko no mik, ti carî ve si yasî güç hâli ne
gel me si; Av ru pa Eko no mik Ala ný, NAF TA gi bi dün ya ti ca re tin de ye ri ve et ki si olan, eko no mik, böl -
ge sel bir lik le rin ça lýþ ma ya baþ la ma la rý; söz ko nu su ör güt le rin maddî hu kuk ku ral la rý koy ma la rý ve
ulus la rüs tü hu kuk re jim le ri ya rat ma la rý; 1960'la rýn or ta la rýn dan iti ba ren ser best pa zar ve re ka bet
eko no mi si nin tüm ül ke ler de yay gýn lýk ka zan ma sý, bu kav ram la rýn AB için or tak de ðer ler ola rak ka -
bul edil me si ve AB'nin Ko pen hag kri ter le ri ara sý na gir me si; iþ let me ler ara sý yo ðun laþ ma la rýn, ya ni
þir ket ler top lu luk la rý nýn art ma sý ve böy le ce iþ let me nin ba ðým sýz ha re ket et ti ði, hep men fa ati ne olan
ka rar la rý al ma sý ge rek ti ði þek lin de ki hu kuk dog ma sý ile ger çek ara sýn da ki çe liþ ki nin bü yü me si; ge -
nel iþ lem þart la rý nýn ka nun lar da ki men fa at ler den ge si ni ku ran ye dek hü küm le ri uy gu la ma dan kov -
ma sý; ada le ti teh li ke ye atan yan lý lý ðýn ade ta kök leþ me si; uz man hu kuk çu lu ðun tü ke ti ci nin aley hi ne
iþ le me si; elek tro nik (e) iþ lem le rin ve ti ca re tin, hem ti ca re ti hem þir ket ler hu ku kun da yö ne tim ku ru -
lu ile ge nel ku ru la da ve ti, ka týl ma yý, oy ver me yi, bil gi al ma yý ve ver me yi kök ten et ki le me si; çev re
kir li li ði baþ ta ol mak üze re tek no lo ji nin yol aç tý ðý tah ri ba týn so rum lu luk hu ku ku nu et ki le me si, bu se -
bep le özel lik le de niz ta þý ma cý lý ðýn da ta þý yý cý nýn so rum lu lu ðu nu ye ni den þe kil len dir me si ve ta ným -
la ma sý; em re di ci ku ral lar la ko run ma sý ge re ken ki þi ler ara sý na, tü ke ti ci nin, halk pay sa hi bi nin, si gor -
ta lý nýn, elek tro nik or tam da iþ lem ya pa nýn ve ge nel iþ lem þart la rý nýn mu ha tap la rý nýn ka týl ma sý; ulus -
la ra ra sý kon van si yon la rýn ti ca ret ka nun la rý nýn ko nu su nu oluþ tu ran bir çok ala ný ay rýn tý lý bir tarz da
dü zen le me le ri; iki ta raf lý dýþ ti ca re tin çok ta raf lý ulus la ra ra sý ti ca re te dö nüþ me si; kü re sel leþ me an la -
yý þý nýn ya pý laþ ma sý olan Dün ya Ti ca ret Ör gü tü nün fa ali ye te geç me si dir. Baþ lý ca la rý sa týr baþ la rý ile
aný lan bu ge liþ me ler, ör güt len me ler ve olu þum lar; ku ram la rý ný, öð re ti le ri ni ve dü zen le ri ni bir lik te
ge tir miþ tir. Ka nun lar, özel lik le AB üye si ül ke le rin ka nun la rý bu hýz lý aký þýn ar ka sýn dan ade ta sü rük -
len miþ, sü rek li de ðiþ ti ril miþ tir. Son el li yýl hem ye ni ko nu la rýn ka nun laþ tý rýl dý ðý hem de te mel ka -
nun la rýn, da ha ön ce gö rül me miþ sýk lýk la de ðiþ ti ril di ði bir dö nem ol muþ tur. 6762 sa yý lý Ka nun da ise
ge çen el li yýl için de bu ge liþ me le re kar þý lýk ve re bi le cek de ði þik lik ler ya pýl ma mýþ týr. 

II. AB Tam Üye li ði ne Aday Ol ma, Mü za ke re le re Baþ lan ma sý Ka ra rý ve “Mü za ke re Eden
Ül ke” Ko nu mu

3 Tür ki ye, 1960'lar dan be ri AET/AT'nin or tak üye si dir; 14/04/1987'de üye lik için baþ vur muþ,
11/12/1995 ta ri hin de, Or tak lýk Kon se yi Güm rük Bir li ði aþa ma sý na ge çil me si ni ka rar laþ týr mýþ ve 10-
11/12/1999 ta rih le rin de ya pý lan Hel sin ki Zir ve si'nde tam üye ada yý ko nu mu nu al mýþ týr. Tür ki ye ile
AB, 2001 yý lýn da, Tür ki ye'nin ka týl ma sü re ci ne ha zýr lan ma sý na hiz met ede cek olan ka týl ma or tak lý -
ðý an laþ ma sý ný im za la mýþ lar dýr.

Or tak üye lik ile baþ la yan hu kukî uyu mun sað lan ma sý yü kü mü, Güm rük Bir li ðiy le bir lik te so -
mut laþ mýþ ve Tür ki ye, re ka bet ve fikrî mül ki yet hu ku ku na iliþ kin dü zen le me ler baþ ta ol mak üze re
çe þit li AT dü zen le me le ri ni ulu sal hu ku kun bir par ça sý ha li ne ge tir miþ tir. Üye aday lý ðý ise, Türk çe -
ye "AB mük te se ba tý" di ye çev ri len "ac qu is com mu na uta ire"nin Türk hu ku ku na ak ta rýl ma sý zo run -
lu ðu nu ge tir miþ tir. Bu amaç la Ba kan lar Ku ru lu ta ra fýn dan ka bul edi len, 2001/2129 sa yý lý "Av ru pa
Mük te sa ba tý nýn Üst le nil me si ne Ýliþ kin Tür ki ye Ulu sal Prog ra mý" ile "Av ru pa Bir li ði Mük te sa ba tý -
nýn Üst le nil me si ne Ýliþ kin Tür ki ye Ulu sal Prog ra mý nýn Uy gu lan ma sý, Ko or di nas yo nu ve Ýz len me si -
ne Da ir Ka rar" 24/03/2001 ta rih li ve 24352 mü ker rer sa yý lý Resmî Ga ze te de ya yým lan mýþ týr. Bun -
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la rýn ye ri ni 24/07/2003 ta rih li ve 25178 mü ker rer sa yý lý Resmî Ga ze te de ya yým la nan, 23/06/2003
ta rih li ve 2003/5930 sa yý lý "Av ru pa Mük te se ba tý nýn Üst le nil me si ne Ýliþ kin Ulu sal Prog ram" ve "Av -
ru pa Mük te se ba tý nýn Üst le nil me si ne Ýliþ kin Tür ki ye Ulu sal Prog ra mý nýn Uy gu lan ma sý, Ko or di nas -
yo nu ve Ýz len me si ne Da ir Ka rar" al mýþ týr. Aný lan dü zen le me ler, AB'ye tam üye lik sü re ci için de,
Tür ki ye'de ký sa ve or ta va de de ger çek leþ ti ril me si ön gö rü len ça lýþ ma la rý kap sa mak ta, bu ça lýþ ma la -
rýn ge nel çer çe ve si ni çi zen yön len di ri ci bir ni te lik ta þý mak ta dýr. Çün kü AB'nin, üye ül ke le rin ulu sal
hu kuk la rýn da çe þit li dal lar da ger çek leþ tir di ði uyum laþ týr ma ile or ta ya çý kan or tak hu ku ka ve do la yý -
sýy la ge le ce ðin hu ku ku nun bi çim len di ril me si ne iliþ kin ça lýþ ma la ra ve re form la ra uzak kal mýþ 6762
sa yý lý Ka nu nun, aday lýk ve mü za ke re sü re cin de, AET/AT'nin ti ca ret, þir ket ler, ser ma ye pi ya sa sý, ta -
þý ma ve si gor ta hu ku ku na iliþ kin yö ner ge le ri ile tü zük le ri ne gö re de ðiþ ti ril me si ka çý nýl maz bir ge -
rek li lik ha li ne gel miþ tir. AB Ko mis yo nu ac qu is com mu na uta ire ile il gi li ola rak þu açýk la ma yý yap -
mýþ týr. "Baþ vu ru da bu lu nan (her) ül ke Top lu lu ða üye ol ma sý ile bir lik te, An laþ ma la rý ve An laþ ma -
la rýn ön gö rül müþ he def le ri ni, An laþ ma la rýn yü rür lü ðe gir me sin den iti ba ren ve ril miþ her tür lü dü -
zen le me le ri, ka rar la rý ve Top lu lu ðun ku rul ma sý ve güç len di ril me si ama cýy la açýk lan mýþ gö rüþ le ri
çe kin ce siz ka bul et mek zo run da dýr" [ABRG 1972, Nr. 73, 3].

AB Ko mis yo nu 03/10/2005 ta ri hin de, Tür ki ye ile mü za ke re le re baþ lan ma sý ný AB üye le ri nin
dev let ve hükûmet baþ kan la rýn dan olu þan Kon se ye öner miþ ve Kon sey 17/12/2004 ta ri hin de bu tav -
si ye ye uy muþ tur. Kon sey öne ri yi be nim se miþ ve 03/10/2005 ta ri hin de üye lik Mü za ke re Çer çe ve
Bel ge si ni ka bul ede rek, mü za ke re le ri baþ lat mýþ týr. Tür ki ye ar týk “Mü za ke re Eden Ül ke”dir. Bu hu -
kukî ko nu mu, Ta sa rý nýn sa de ce AB mük te sa ba tý ile uyum laþ tý rýl ma sý zo run lu ðu nu or ta ya çý kar mak -
la kal ma mak ta, ay ný za man da, Tür ki ye'ye, ile ri de ya yýn la na cak yö ner ge le re de uyum sað la mak, AB
Ko mis yo nu nun kur du ðu yük sek dü zey li uz man lar dan olu þan ko mis yon la rýn AB hu ku ku nun þe kil -
len di ril me si ne iliþ kin ra por la rýn da yer alan öne ri le ri de ðer len dir mek, AB'nin ti ca ret hu ku ku ala nýn -
da ki ey lem pla ný ný iz le mek ve ge le cek te ki Ka nun da ge rek li de ði þik lik le ri yap mak gö re vi ni de yük -
le mek te dir. Ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu, AB'ye üye di ðer ül ke le rin, ti ca ret, þir ket ler, ta þý ma, de niz ti -
ca re ti ve si gor ta ka nun la rýn da ol du ðu gi bi, di na mik bir ko nu ma ge çe cek ve es ki siy le ký yas la na ma -
ya cak sýk lýk ta de ðiþ ti ril me ola sý lý ðý na açýk bir ka nun ha li ne ge le cek tir. AB Mük te se ba tý ve bu bað -
lam da AB’nin ti ca ret hu ku ku na iliþ kin dü zen le me le ri, “Mü za ke re Eden Ül ke” Tür ki ye’nin ge le cek -
te ki hu ku ku dur.

III. Tek no lo jik Ge liþ me ler ve In ter net
4 Ge niþ an lam da, ya ni Türk Ti ca ret Ka nu nu kap sa mýn da ti ca ret hu ku ku tek no lo jik ge liþ me ler -

den et ki len miþ tir: Ev rak sýz kýy met li ev rak, kon tey ner le ta þý ma, de niz ler de pet rol kir li li ði, ye ni kur -
tar ma araç la rý ve tek nik le ri gi bi. Bun lar la bir lik te özel lik le in ter ne tin gün lük ha ya ta sý ra dý þý bir hýz -
la gi rip her alan da kul la ný lýr hâle gel me si, hu ku ku da et ki le miþ tir. Bu gün bü tün lük gös te ren bir sis -
te ma tik al týn da top lan ma mýþ bi le ol sa, di sip lin le ra ra sý bir dal ni te li ði ni ta þý yan bir in ter net hu ku kun -
dan bi le söz edi le bi lir. Söz leþ me le rin ku rul ma la rýn dan baþ la ya rak, bel ge le rin, özel lik le fa tu ra la rýn,
te yit mek tup la rý nýn, ih tar ve ih bar la rýn, her çe þit ko niþ men to nun, ta þý ma se ne di nin, si gor ta po li çe si -
nin elek tro nik or tam da oluþ tu rul ma sý ve bu bel ge le rin bir kýs mý nýn elek tro nik or tam da sak lan ma ya
baþ lan ma sý; þef faf lý ðýn bu yol dan en üst dü zey de sað la na bil me si; þir ket ler de yö ne tim ku ru lu, ge nel
ku rul, mü dür ler ku ru lu, yö ne ti ci ler ku ru lu gi bi or gan la rýn top lan tý la rý na iliþ kin çað rý la rý nýn e-pos ta
ile ya pýl ma sý, top lan tý ya ka týl ma nýn, öne ri sun ma nýn, oy kul lan ma nýn fi zikî ola rak de ðil sa nal yol la
ger çek leþ ti ril me si, ka rar la rýn ay ný yol la alý nýp gü ven li elek tro nik im za ile im za lan ma sý ka nun ko yu -
cu la rý ye ni ka nun lar çý kar ma ya ve ya mev cut ka nun lar da de ði þik lik yap ma ya yö nelt miþ tir. Al man -
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ya, Fran sa ve Ýs kan di nav ül ke le ri baþ ta ol mak üze re bir çok ül ke, 2000 yý lýn dan be ri e-pos ta yý, e-ti -
ca re ti ve yön len di ril miþ e-me sa jý ti ca re tin bir par ça sý ha li ne ge tir miþ ler dir. Ta sa rý nýn bu ge liþ me yi
yan sýt ma sý ge rek li dir. Ni te kim hem Ta sa rý nýn çe þit li mad de le rin de hem de son hü küm ler de söz ko -
nu su ge liþ me ye iliþ kin ku ral lar ön gö rül müþ tür. 

IV. Ulus la ra ra sý Pi ya sa la rýn Bir Par ça sý Ol mak
5 Tür ki ye bir ta raf tan AB üye li ði ne ha zýr la nýr ken, di ðer ta raf tan da ulus la ra ra sý ti ca ret, en düs tri,

hiz met, fi nans ve ser ma ye pi ya sa la rý nýn bir par ça sý ol mak zo run da dýr. Bu nun için ulus la ra ra sý pi ya -
sa la rýn ku rum la rý na, ku rul la rý na ve ku ral la rý na yer ve ren bir ti ca ret ka nu nu na sa hip ol ma lý dýr. 

2005 yý lý nýn Ekim ayýn da AB ile tam üye lik mü za ke re le ri ne baþ la ma ha zýr lý ðý için de bu lu nan
Tür ki ye, ulus la ra ra sý pi ya sa la rýn bir par ça sý, Türk iþ let me le ri de bu pi ya sa la rýn re ka bet gü cü nü ha -
iz, et kin ve gü ve ni lir ak tör le ri ol mak zo run da dýr lar. Bu nun için baþ ta ge len þart, iþ let me le ri mi zin
Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Stan dart la rý na (IFRS) gö re dü zen len miþ ve ulus la ra ra sý de ne tim
stan dart la rý (IA AS) uya rýn ca de net len miþ fi nan sal tab lo la rý ile id di ala rý ný or ta ya ko ya bil me le ri dir.
Sö zü edi len stan dart lar, Tür ki ye’ye ulus la ra ra sý iti bar sað la ya bi le ce ði gi bi, gü cü mü zü kar þý laþ tý ra -
bi lir öl çek le re gö re he sap la ma mý za, bu na gö re stra te jik de rin lik ta þý yan ve sür dü rü le bi lir po li ti ka la -
rý be lir le me mi ze de ola nak ve re cek tir.

Türk Ti ca ret Ka nu nu bu amaç la rýn ger çek leþ ti ril me sin de et ki li ve vaz ge çil mez bel ki de tek
araç týr. Bu il ke ve me ka niz ma la ra yer ver me yen bir Ti ca ret Ka nu nu bu gü nün ge rek si nim le ri ne ce -
vap ve re mez.

V. Ti ca ret Ka nu nu nu Et ki le yen Ye ni Ka nun lar
6 2004 yý lýn da yü rür lü ðe gi ren 28/01/2004 ta rih li ve 5083 sa yý lý Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti -

nin Pa ra Bi ri mi Hak kýn da Ka nun ge re ðin ce Türk Li ra sýn dan al tý sý fýr atýl mýþ ve Ye ni Türk Li ra sý
01/01/2005 ta ri hin den iti ba ren do la þý ma gir miþ tir. Bu önem li de ði þik lik di ðer ka nun lar da ol du ðu gi -
bi Ta sa rý da da dik ka te alýn mýþ týr. Çün kü, Ye ni Türk Li ra sý, ser ma ye þir ket le ri nin as garî ser ma ye le -
ri ni, ano nim þir ket ler de pa yýn iti barî de ðe ri nin, ta þý ma ve de niz ti ca re ti hu kuk la rýn da so rum lu luk sý -
nýr la rý nýn ve ni ha yet pa ra ce za la rý nýn ye ni den dü zen len me si ni ge rek li kýl mýþ týr. 22/11/2001 ta rih li
ve 4721 sa yý lý Türk Me denî Ka nu nu ile 26/09/2004 ta rih li ve 5237 sa yý lý Türk Ce za Ka nu nu baþ ta
ol mak üze re bir çok ka nu nun Ta sa rý yý et ki le di ði þüp he siz dir. 

C) Çe þit li Av ru pa Ül ke le rin de Ti ca ret Hu ku ku Re for mu
I. Ge nel Ola rak
7 20. yüz yý lýn son ya rý sýn da, AB üye si ül ke ler ile Ýs viç re'de ve Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri'nde,

6762 sa yý lý Ka nun an la mýn da ti ca ret hu ku ku ya ni, ti carî iþ let me, þir ket ler, kýy met li ev rak, ta þý ma,
de niz ti ca re ti ve si gor ta hu kuk la rý (bun dan son ra bu ko nu la rýn tü mü "ti ca ret hu ku ku" di ye aný la cak -
týr.) ve bu alan la rý dü zen le yen ka nun lar bü yük çap lý de ði þik lik le re uð ra mýþ týr. Bun la rýn bir kýs mý
AET/AT yö ner ge le ri ve tü zük le ri bað la mýn da, bir kýs mý da bun lar dan ba ðým sýz ola rak, ulu sal ge rek -
si nim ler ve ya tek nik ge liþ me ler se be biy le ya pýl mýþ týr. Av ru pa ül ke le rin de (men kul kýy met ve di ðer
ser ma ye pi ya sa sý araç la rý na ve ge nel ola rak ser ma ye pi ya sa sý na iliþ kin iþ lem ler bir ya na) dar an lam -
da kýy met li ev rak hu ku ku ala nýn da he men he men hiç bir de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr. Bu ül ke ler po li çe
ve bo no dan olu þan kam bi yo se net le riy le çek te 1930 ve 1931 ta rih li kon van si yon la ra ve bun la rýn
oluþ tur du ðu "or tak" hu ku ka bað lý kal mýþ lar dýr. Kýy met li ev rak ta ay rý bir sis te me sa hip Ýn gil te re'de
de du rum ay ný dýr. 
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Ti ca ret hu ku ku ala nýn da Av ru pa'da ger çek leþ ti ri len bü yük re for mun ni te li ði ne ve kap sa mý na
iliþ kin ge nel res mi gö re bil mek için, Al man, Avus tur ya, Fran sýz, Ýn gi liz, Ýtal yan ve Ýs viç re hu kuk la -
rý ile AET/AT hu ku kun da ya pý lan de ði þik lik le rin baþ lý ca la rý hak kýn da bil gi ver mek, Ta sa rý ile ge ti -
ri len de ði þik lik le ri de ðer len dir mek yö nün den ya rar lý ola cak týr.

II. Av ru pa Ül ke le ri
1. Al man ya
8 Alm. TK, 1950'li yýl lar dan gü nü mü ze ka dar bir çok kez bü yük ve kü çük de ði þik lik le re uð ra -

mýþ, en bü yük de ði þik lik ler 1985, 1993 ve 2001 yýl la rýn da, özel lik le 1998 ti ca ret hu ku ku re for mun -
da, ta cir kav ra mý, þu be, ti ca ret un va ný, ti carî mü mes sil ve ve kil ler, acen ta, kol lek tif þir ket ler, ti carî
def ter ler ko nu la rýn da ya pýl mýþ týr. Ge ne 1998 yý lýn da “Ta þý ma Hu ku ku Re for mu Ka nu nu” (Trans port
re form ge setz) di ye aný lan Ka nun la, Alm TK’nýn ta þý ma, ta þý ma iþ le ri yük le ni ci si ve de po iþ lem le ri
hü küm le ri re for ma tâbi tu tul muþ tur. Ti carî def ter ler ile de niz ti ca re ti ne iliþ kin hü küm ler de 1972,
1985 ve 1986 yýl la rýn da ya pý lan re form ni te li ðin de ki ye ni leþ tir me ler le Alm. TK. ye ni bir ka nun ko -
nu mu nu ka zan mýþ týr. Al man ya'da, bir leþ me, bö lün me ve tür de ðiþ tir me, 1994 yý lýn da ba ðým sýz bir
ka nu nun ko nu su nu oluþ tur muþ, son ola rak da 2004 yý lýn da, ye ni bir Hak sýz Re ka bet Ka nu nu yü rür -
lü ðe gir miþ tir. Türk Ti ca ret Ka nu nu nun “ti carî iþ let me” ki ta bý nýn ko nu la rý ný kap sa yan Alm. TK’nýn
bi rin ci ki ta býn da 1998 ta rih li Ti ca ret Hu ku ku Re for mu Ka nu nu ile ya pý lan de ði þik lik 1 ilâ 6 ncý pa -
rag raf lar da ön gö rü len “ta cir” an la yý þý ný esas lý þe kil de de ðiþ tir miþ ve ti carî iþ let me ye esas lý rol ta ný -
mýþ týr. Alm. TK ge ne “ta cir” bað la mýn da “süb jek tif” sis te mi sür dür mek te dir. An cak Alm. TK’nýn
es ki 1 in ci pa rag ra fýn da yer alan ve top tan ti ca re te da ya lý, say ma yön te mi ile gös te ri len iþ let me fa -
ali yet le ri ve iþ le ri ne ka nun da ar týk yer ve ril me mek te dir. Bu nun se be bi sa yý lan iþ let me fa ali yet le ri -
nin 19. yüz yýl ti ca ret hu ku ku an la yý þý na gö re ya pý lan dý rýl mýþ ol ma sý ve özel lik le hiz met iþ let me le -
ri nin ye ni tür le ri ni kap sa ma ma sý dýr. Ay rý ca iþ let me fa ali ye ti ka ta lo ðu sis te mi bu gün kü iþ let me an la -
yý þýn dan uzak be lir le me le re da yan mak ta dýr. Ni ha yet “kü çük ta cir” an la yý þý na son ve ri lir ken ta cir
kav ra mý ta cir sa yýl ma yý da içe re cek þe kil de ge niþ le miþ tir. 

9 Pay lý þir ket le ri, li mi ted þir ket le ri ve ko ope ra tif le ri dü zen le yen ka nun lar Al man ya'da ta ma men
ye ni len miþ tir. 1965 yý lýn da Al man ya'da bað lý iþ let me ler (kon zern) hu ku ku nu da ilk de fa içe re rek,
ano nim ve pay lý ko man dit þir ket le ri ay rýn tý lý bir þe kil de dü zen le yen ve Av ru pa’yý ge tir di ði sis tem le -
ri ve ku rum la rýy la de rin den et ki le yen ka nun yü rür lü ðe gir miþ tir. Bu Ka nun ilk de fa 1985 yý lýn da Bi -
lan ço Yö ner ge si Ka nu nu ile de ðiþ ti ril miþ, da ha son ra otu zun üs tün de de ði þik li ðe ko nu ol muþ tur.
AET/AT yö ner ge le ri dý þýn da ulu sal ih ti yaç lar ve ye ni açý lým lar se be biy le ya pý lan önem li de ði þik lik -
le ri þöy le sý ra la ya bi li riz: Kü çük Ano nim Þir ket ler ve Ano nim Þir ket ler Hu ku ku nun Ba sit leþ ti ril me si
Ka nu nu (1994); Ger çek Ol ma yan Ýti barî De ðer siz Pay lar Ka nu nu (1998); Ýþ let me ler Ala nýn da Kon trol
ve Þef faf lý ða Ýliþ kin Ka nun (1998); Eu ro Ka nu nu (1998); Na ma Ya zý lý His se Se net le ri Ka nu nu
(2001); Dev ral ma la rýn Dü zen len me si ne Ýliþ kin Ka nun (2001); Þef faf lýk ve Ka mu yu Ay dýn lat ma Ka -
nu nu (2002); Al man Ku rum sal Yö ne tim Ko dek si (2002); Bilânço Re for mu Ka nu nu (2004); Ýþ let me -
le rin Bü tün lü ðü ve Ano nim Þir ket le rin Mo dern leþ ti ril me si Ka nu nu (2005). Bu ka nun lar Al man ano -
nim þir ket ler hu ku ku nun ge çir di ði ev ri min kü çük bir ke si ti dir. 1965 yý lýn da baþ la yan re form kýrk yýl -
dan be ri hý zý ný ar tý ra rak de vam et mek te dir. Bu hýz lý, kap sam lý ve bir an lam da kök ten ci de ði þi mi sa -
de ce AET/AT hu ku ku na uyum ile açýk la ya ma yýz. Al man ano nim þir ket ler hu ku kun da ki söz ko nu su
sý ra dý þý ha re ket li lik an cak ça ða, tek no lo ji ye uy mak la ve bil gi top lu mu ile ta ným la na bi lir.

Al man ano nim þir ket ler hu ku kun da ki sü rek li ye ni leþ me nin üç ek se ni var dýr: (1) Bi lan co hu ku -
ku. 1980’li yýl lar da, bilânço ka nun la rý ile baþ la yan re form 2004 yý lýn dan iti ba ren, bilânço kav ra mý -
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nýn dar kap sa mý ný aþa rak fi nan sal ra por la ma ya dö nüþ müþ tür. 2004 yý lýn da çý ka rý lan Bilânço Ka nu -
nu (Bil ReG), pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket le rin IFRS’le ri uy gu la ma sý ný ve
Bilânço De ne tim Ka nu nu (Bil KoG), fi nan sal ra por la ma nýn de net len me si ni ön gör mek te dir. (2) Ýç
de ne tim. Al man ya, Ang lo-Sak son öð re ti si ni ilk be nim se yen ve ba ðým sýz dýþ de ne tim ya nýn da, þef -
faf lýk te me lin de iç de ne ti me de, ay ný öl çü de önem ve ren bir AB ül ke si dir. 1998 yý lýn da ka bul edi -
len Ýþ let me ler Ala nýn da Kon trol ve Þef faf lý ða Ýliþ kin Ka nun (Kon TraG) bu ek se ni kur muþ, ge liþ me
Þef faf lýk ve Ka mu yu Ay dýn lat ma Ka nu nu (Trans PuG) ile de vam et ti ril miþ tir. (3) Üçün cü ek sen Al -
man ano nim þir ket ler hu ku ku nun ge le nek sel hü küm ve ku rum la rýn dan ay rý lýp ye ni açý lým lar yap -
mak týr: Kü çük ano nim þir ket le rin, bu bað lam da tek pay sa hip li ano nim þir ket le rin dü zen len me si ve
ba zý dü zen le me ler de ba sit li ðe gi dil me si (Kü çük Ano nim Þir ket ler ve Ano nim Þir ket ler Hu ku ku nun
Ba sit leþ ti ril me si Ka nu nu), kü çük oran da pay la ra sa hip bu lu nan pay sa hip le ri nin ih ra cý ya ni ulus la -
ra ra sý öð re ti de kul la ný lan te ri miy le “squ ee ze out” ile ge nel ku rul la rýn ses ve gö rün tü ola rak dý þa rý -
ya ta þýn ma sý gi bi açý lým lar dýr. 

10 1892 yý lýn da ka bul edi len Al man Li mi ted Þir ket ler Ka nu nu da 1950'den bu ya na yak la þýk
otuz kez de ðiþ ti ril miþ tir. De ði þik lik le rin bir ço ðu, AET/AT yö ner ge le ri nin ka nu na dö nüþ tü rül me si
do la yý sýy la ya pýl dý ðý için þef faf lý ðý, fi nan sal tab lo la rý, de net le me yi, ser ma ye nin ko run ma sý ný, þu be -
le ri il gi len dir mek te dir. Ba zý la rý da ti ca ret hu ku ku re for mu kap sa mýn da ta cir ve ti ca ret un va ný hak -
kýn da dýr. Ye ni lik ler ay rý ca, or tak la rýn ver dik le ri ödünç ler, bað lý iþ let me le rin re ka bet ede bil me ye te -
ne ði nin ar tý rýl ma sý ve oy kul la nýl ma sý nýn ko lay laþ tý rýl ma sý ko nu la rý ný kap sa mak ta dýr. 

11 Al man li mi ted þir ket ler hu ku kun da 1980 yý lýn da ka bul edi len Li mi ted Þir ket ler Hu ku ku Re -
for mu Ka nu nun dan (GmbH-No vel le) son ra, AET yö ner ge le ri nin ulu sal hu ku ka dö nüþ tü rül me si
1985 yý lýn da ger çek leþ ti ril miþ tir. 1980 Ka nu nu de ði þik lik le re rað men te mel de kim li ði ni ko ru muþ,
ta þý yý cý il ke le ri ni sür dür müþ tür. “Li mi ted Þir ket le rin Kü çük Re for mu” di ye de aný lan bu Ka nu nun
da en önem li ye ni li ði tek ki þi li mi ted þir ket tir. 1980 re for mu nun di ðer zir ve nok ta la rý, ser ma ye nin
as garî sý ný rý nýn yük sel til me si, aynî ser ma ye ra po ru nun ve fark so rum lu lu ðu nun ka bu lü, bil gi al ma
baþ ta ol mak üze re mün fe rit or tak lýk hak la rý nýn ge niþ le til me si dir. Ser ma ye nin Ar tý rýl ma sý Ka nu nu da
li mi ted þir ket le rin bir leþ me ve tür de ðiþ tir me le ri ne iliþ kin hü küm ler içer mek te dir. 

12 Al man ya 1985 de ði þik li ði ile bü yük ve kü çük li mi ted þir ket ay rý mý na hu kukî hü küm ler bað -
la ma ya baþ la mýþ ve bü yük li mi ted þir ket ler kon so li das yo na da hil edi lip, li mi ted þir ket bað lý iþ let me -
ler kav ra mý ný ya rat mýþ týr. Bu Ül ke de bu gün kü eði lim “li mi ted þir ket ve or ta ðý ko man dit þir ket”i
(GmbH&Co. KG), Alm. TK'da ön gö rül müþ bu lu nan ge niþ kap sam lý de ne tim ve ka mu yu ay dýn lat -
ma dü zen le me le ri ne bað la mak ve li mi ted þir ket pay la rý ný bor sa da iþ lem gö rür du ru ma ge tir mek tir.
An cak li mi ted þir ket kav ra mý ile ters dü þen bu dü þün ce, öð re ti de bü yük di renç le kar þý laþ mak ta dýr.

13 Alm. TK'nýn kol lek tif ve ko man dit þir ket le re iliþ kin çe þit li hü küm le ri ve bu ara da un van, si -
cil, oy hak ký nýn kul la nýl ma sý ve þef faf lýk ko nu la rý de ði þik lik le re ko nu ol muþ tur (1974, 1980, 1985,
1994, 1998).

14 Al man ya'da ta þý ma hu ku ku na iliþ kin ge liþ me ler di ðer bü tün Av ru pa ül ke le rin de ol du ðu gi -
bi bir yö nüy le CMR bað la mýn da ger çek leþ ti ril miþ tir. Bu se bep le Al man ya hak kýn da ve ri len bil gi -
ler di ðer Av ru pa ül ke le ri ve on la rýn ka nun de ði þik li ði ko nu la rý ve re form he def le ri için de ge çer li -
dir. Tür ki ye da hil, Av ru pa'nýn tü mün de uy gu la nan CMR, ulus la ra ra sý dü zey de ta þý ma yý dü zen le -
me si ne rað men ulu sal hu kuk la rý da et ki le miþ tir. Özel lik le ta þý yý cý nýn so rum lu lu ðu nun sý nýr lan dý rýl -
ma sý na iliþ kin il ke le ri ulu sal ka nun lar yö nün den de yay gýn lýk ka zan mýþ týr. Al man re for mu 1998'de
Ta þý ma Hu ku ku Re for mu Ka nu nu ile ger çek leþ miþ tir. Ay rý ca ge ne 1998’de de mir yo lu ile yük ta -
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þýn ma sý hu ku ku esas lý su ret te re for ma tâbi tu tul muþ tur. Her iki Ka nun ile ta þý ma hu ku ku bir ta raf -
tan bü tün lü ðe ka vuþ muþ di ðer ta raf tan da ge rek siz ve tek rar ni te li ði ta þý yan dü zen le me ler den kur -
tul muþ tur. Es ki den iç su lar da, de mir yo lu ile ve ha va yo lu ile ta þý ma fark lý dü zen le me le rin ko nu su -
nu oluþ tu ru yor du. Çe li þen ve es ki miþ hü küm ler hu kuk gü ven li ði ni teh li ke ye atý yor, ay rý ca bun la -
rýn CMR ile bað daþ tý rýl ma la rý pek güç olu yor du. Alm. TK ta þý ma ya iliþ kin ola rak üç söz leþ me ye
yer ver miþ tir: Ta þý ma (Alm.TK. pa rag raf 407-252d), ta þý ma iþ le ri yük le ni ci si (Alm.TK. pa rag raf
453-466) ve de po la ma (Alm.TK. pa rag raf 467 vd.). An cak bu özel hu kuk hü küm le ri ya nýn da çe -
þit li ka nun lar da hem özel hem de ka mu hu ku ku ni te lik li bir bi ri ni tek rar eden, bir bi riy le çe li þen, yo -
rum güç lük le ri do ðu ran norm lar bu lun mak ta dýr. De po iþ lem le ri yö nün den re for mun aðýr lýk nok ta -
sý tü ke ti ci nin ko run ma sý dýr.

15 Al man ya'da si gor ta söz leþ me si ni dü zen le yen 1908 yý lýn da ka bul edi len Si gor ta Söz leþ me si -
ne Ýliþ kin Ka nun, bir çok de ði þik li ðe uð ra mýþ týr. Bun la rýn so nun cu su 10/07/2002 ta rih li dir. 

Al man ya’da si gor ta söz leþ me si hu ku kun da re form yap ma ça lýþ ma la rý son aþa ma ya gel miþ, bu
se bep le de bir ta sa rý ha zýr lan mýþ týr. Ta sa rý 1908 Ka nu nu nun bi ri ki mi ni kul lan mak la bir lik te, si gor -
ta lý nýn ko run ma sý, özel lik le bir tü ke ti ci gi bi ko run ma sý yö nün den ye ni lik le ri içer mek te dir. 

2. Avus tur ya
16 Avus tur ya'da ti ca ret hu ku ku ala nýn da ki re form ve mo dern leþ tir me ha re ket le ri Al man ya'ya

pa ra lel dir. 1897 yý lýn da ka bul edi len Avus tur ya Ti ca ret Ka nu nu 1954 yý lýn dan baþ la ya rak, AET/AT
yö ner ge le ri nin uyar lan ma sý dý þýn da, çe þit li de ði þik lik le re uð ra mýþ týr. Bun lar ta þý ma (1954, 1967),
acen ta (1960-1993), ti ca ret si ci li (1991), þu be (1991), ti ca ret un va ný (1991), ti carî mü mes sil (1991)
ti carî ve kil (1991), tel lal lýk ve kol lek tif þir ket (1991) ile il gi li dir. Ay rý ca AET/AT yö ner ge le ri bað -
la mýn da ti carî def ter ler ile yýl so nu fi nan sal tab lo la rý baþ ta ol mak üze re bir çok ko nu ye ni len miþ tir. 

17 Ser ma ye þir ket le rin de ki de ði þik lik da ha çok AET/AT yö ner ge le ri çer çe ve sin de ser ma ye nin
ko run ma sý, tek ki þi ano nim þir ke ti, tek ki þi li mi ted þir ke ti, bir leþ me, bö lün me, ka mu yu ay dýn lat ma
ko nu la rýn da ger çek leþ ti ril miþ tir: Þu önem li ka nun lar aný la bi lir: AB Þir ket ler Hu ku ku De ði þik li ði
Ka nu nu ve Ko ope ra tif Hu ku ku Re viz yo nu Ka nu nu.

18 De niz ti ca re ti ala nýn da de ði þik lik, 1981'de ya pýl mýþ týr. 
3. Fran sa
19 Fran sa'da Ti ca ret Ka nu nu son el li yýl da kök lü de ði þik lik le re uð ra mýþ týr. Ti ca ret þir ket le ri nin

tü mü nü kap sa yan ge niþ çap lý re form 24/07/1966 ta rih li 66-37 sa yý lý Ka nu nun ürü nü dür. Þir ket ler hu -
ku ku nun te mel il ke le ri ni dü zen le yen 509 mad de den olu þan bu Ka nun, da ðý nýk mev zu atý bir ara ya ge -
tir miþ tir. 23/03/1967 ta rih li 67-236 sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me ise uy gu la ma ku ral la rý ni te -
li ðin de ki hü küm le re yer ver miþ tir. 1994'de Pay lý Adî Þir ket Ka nu nu (So ciété par ac ti on simp li fi ee)
yü rür lü ðe gir miþ tir. 15/03/2001 ta rih li Ka nun ise ku rum sal yö ne tim il ke le ri nin et ki si al týn da yö ne tim
ku ru lun da se çe nek le re yer ve ren dü zen le me ler ge tir miþ tir. Fran sýz þir ket ler hu ku kun da ki en önem li
de ði þik lik eko no mik çý kar bir lik le ri ile ger çek leþ ti ril miþ tir. Da ha son ra da elek tro nik or tam da ge nel
ku rul ya pýl ma sý na ve on-li ne oy kul la nýl ma sý na iliþ kin hü küm ler yü rür lü ðe gir miþ tir.

20 16/12/1999 ta rih li bir Ka nun hükûme te ka nun hük mün de ka rar na me yo luy la ba zý ka nun la -
rýn ya sal kýs mý ný de ðiþ tir me yet ki si ni ver miþ tir. Fran sýz hükûme ti nin bu ka nun dan al dý ðý yet ki ile
ya yýn la dý ðý 18/09/2000 ta rih li ve 2000-912 sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me, tüm ka nun, ka nun
hük mün de ka rar na me ve ka rar na me le ri Ti ca ret Ka nu nu baþ lý ðý al týn da ye ni bir sis te ma tik le fa kat
hü küm le rin içe ri ði ne ne re dey se hiç do kun mak sý zýn bi ra ra ya ge tir miþ tir. 
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21 Fran sýz Hükûme ti, yi ne 16/12/1999 ta rih li Ka nu nun ver di ði yet ki ye da ya na rak, 14/12/2000
ta ri hin de Pa ra sal ve Fi nan sal Ka nun (Co de Monéta ire et Fi nan ci er) baþ lýk lý ye ni bir dü zen le me ya -
yýn la mýþ týr. Bu Ka nun, baþ ka ko nu la rýn ya ný sý ra, "Çek le re ve Öde me Kart la rý na Ýliþ kin 30/10/1935
ta rih li Ka nun Hük mün de Ka rar na me"yi içer mek te dir. Söz ko nu su dü zen le me, 1991'de ge niþ çap lý
de ði þik li ðe uð ra mýþ týr. Ký sa ca sý, 1932 yý lýn da ka bul edi len Çe ke Ýliþ kin Ce nev re Yek ne sak Ka nu -
nun dan, Fran sýz iç hu ku ku na ak ta rý lan tüm hü küm ler ar týk Ti ca ret Ka nu nun da de ðil fa kat aný lan Ka -
nun da yer al mak ta dýr.  Bu nun la bir lik te  Fr. TK’da da ha la ba zý po li çe hü küm le ri bu lun mak ta dýr
(m. L 511-1 vd). Fran sýz þir ket ler hu ku ku yö nün den "Ti ca ret þir ket le ri ne iliþ kin 23/03/1967 ta rih li
ve 67/236 sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me" de önem li bir iç kay nak ni te li ðin de dir. 

22 2000 yý lýn da ka bul edi len Fr. TK ka ra ve ne hir ta þý ma la rý ba ký mýn dan "ta þý yý cý"yý da ye ni
bir dü ze ne bað la mýþ týr.

23 Fran sýz si gor ta hu ku ku ay rý bir ka nun la dü zen len miþ ve bu ka nun da bir çok kez de ðiþ ti ril -
miþ tir. "De niz ti ca ret hu ku ku" da, baþ ta "Nav lun Söz leþ me le ri ve De niz Ta þý ma la rý na Ýliþ kin 31 Ara -
lýk 1966 ta rih ve 66-1078 sa yý lý Ka rar na me" gel mek üze re, bir di zi ka nun ve ka nun hük mün de ka -
rar na me ile ay rý bir mev zu atý oluþ tu rur.

Türk hu ku kun dan fark lý ola rak, 2000 yý lýn da ka bul edi len ye ni Fran sýz Ti ca ret Ka nu nu "malî du -
ru mu bo zu lan iþ let me le rin kur ta rýl ma sý ve adlî tas fi ye si" ko nu sun da ay rýn tý lý hü küm le ri içer mek te dir.

4. Ýn gil te re
24 Ýn gil te re'de ti ca ret hu ku ku an la yý þý, Ka ra Av ru pa sý'ndan ta ma men fark lý dýr. Ýn gil te re'de, ti -

ca ret hu ku ku nun mer ke zin de ta cir yer alýr; ta cir bað la mýn da söz leþ me ler (con tracts), it halât ve ih -
ra cat iþ lem le ri, ta þý ma ve iflâs dü zen le nir ve bu ko nu lar ti ca ret hu ku ku nun kap sa mýn da dýr. Ýn gil te -
re'de ti ca ret hu ku ku kap sa mýn da ele alý nan ko nu lar da ge liþ me da ha çok söz leþ me ler hu ku ku ala nýn -
da ve "ca se"ler çer çe ve sin de ol muþ tur.

Ýn gil te re’de ti ca ret hu ku ku an la yý þý Ka ra Av ru pa sý’ndan fark lý ol du ðu için, kar þý laþ tý rý la bi lir
bil gi ver mek güç tür. Ti ca ret hu ku ku nun mer ke zin de sa tým söz leþ me si yer alýr ve bu alan 1983 yý -
lýn da ka bul edi len Eþ ya Sa tý mý Ka nu nu (Sa le of Go ods Act) ta ra fýn dan yö ne ti lir. Aný lan Ka nun çe -
þit li ta rih ler de de ðiþ ti ril miþ tir. Bu de ði þik lik ler dý þýn da, son el li yý lýn önem li ka nun la rý ara sýn da 1973
yý lýn da ka bul edi len Eþ ya Sað la ma Ka nu nu (Supply of Go ods Act), ge nel iþ lem þart la rý ile il gi li
1977 yý lýn da ka bul edi len Dü rüst Ol ma yan Söz leþ me Þart la rý Ka nu nu (Un fa ir Con tracts Terms Act)
ve tü ke ti ci nin ko run ma sý hak kýn da 1999 yý lýn da ka bul edi len Tü ke ti ci Söz leþ me le rin de Dü rüst Ol -
ma yan Þart la ra Ýliþ kin Dü zen le me ler Ka nu nu (Un fa ir Terms in Con su mer Con tracts Re gu la ti ons
Act 1999) sa yý la bi lir.

25 Þir ket le re, özel lik le ser ma ye þir ket le ri ne iliþ kin ola rak Ýn gil te re'de önem li de ði þik lik ler ya -
pýl mýþ týr. Bun lar AET/AT yö ner ge le ri çer çe ve sin de ger çek leþ ti ril miþ tir. Uyum laþ týr ma lar ile Ýn gi liz
Þir ket ler hu ku ku nun "av ru pa laþ tý ðý" da ile ri sü rü le bi lir. Ký sa ca söy le mek ge re kir se bu gün ano nim
þir ket le re iliþ kin ola rak AB üye si ül ke ler de han gi hü küm ler uy gu la ný yor sa, Ýn gil te re'de de ay ný hü -
küm ler uy gu lan mak ta dýr. Bu ara da "com mon law"dan ge len ün lü ul tra-vi res, Ýn gi liz hu kuk sis te -
min den çý ka rýl mýþ týr. Ýn gil te re'de þir ket ler hu ku ku ala nýn da iki bü yük ge liþ me iki bü yük kap sam lý
de ði þik li ðe se bep ol muþ tur. Bun lar dan bi rin ci si 1985 Þir ket ler Ka nu nu (Com pa ni es Act) ile bu nun
1998 ve 1999 de ði þik lik le ri dir. Bu de ði þik lik le rin bü yük ço ðun lu ðu AET/AT yö ner ge le ri ve tü zük -
le ri bað la mýn da ger çek leþ ti ril miþ tir. Ýkin ci si ise Cad bury ra po ru ile baþ la yan ve bü tün Dün ya yý sa -
ran ku rum sal yö ne tim il ke le ri nin pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren þir ket le ri, do la yý sýy la þir ket ler
hu ku ku nu te mel den et ki le me si dir. 
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Bir baþ ka de yiþ le Ýn gil te re’de son yir mi yýl da þir ket ler hu ku ku ala nýn da ya pý lan de ði þik lik ler,
ulu sal dü zen le me ler ve AET/AT ikin cil hu ku ku bað la mýn da de ðer len di ril me li dir. Ulu sal dü zey de,
þir ket ler hu ku ku nu bir an lam da ye ni le yen ve bi le þim sað la yan “kon so li de eden” son dü zen le me
1985 yý lýn da ka bul edi len Þir ket ler Ka nu nu (Com pa ni es Act)’dur. Bu Ka nu nun ba zý bö lüm le ri ni de -
ði þi ren 1985 yý lýn da ka bul edi len Ti ca ret Un van la rý Ka nu nu (Bu si ness Na mes Act), 1986 yý lýn da ka -
bul edi len Öde me Güç lü ðü ne Ýliþ kin Ka nun (In sol vency Act), 1986 yý lýn da ka bul edi len Fi nan sal
Hiz met ler Ka nu nu (Fi nan ci al Ser vi ces Act) da þir ket ler hu ku ku nu baþ ka bir yö rün ge ye oturt muþ tur.
Bu yö rün ge, þef faf lýk týr. 1989 yý lýn da ka bul edi len Þir ket ler Ka nu nu (Com pa ni es Act) þir ket fi nan -
sal tab lo la rýn da ve de net le me de ay rýn tý lý hü küm le ri, kü çük ve or ta öl çek li þir ket ler için ge tir di ði özel
mad de le riy le dik kat çek mek te dir. Bu son dü zen le me yi AET/AT hu ku ku nun da ge niþ bir þe kil de et -
ki le di ði þüp he siz dir.

Bir le þik Kral lýk ta þir ket ler hu ku ku re for mu ile il gi li ola rak, bir ka mu ku ru mu olan Ti ca ret ve Sa -
na yi Ku ru mu (De part ment Tra de and In dustry)’nun oluþ tur du ðu Þir ket ler Hu ku ku nun Göz den Ge çi -
ril me si Ko mis yo nu (Com pany Law Re vi ew)’nda, re ka bet gü cü nü ha iz bir eko no mi için, mo dern þir -
ket ler hu ku ku an la yý þý çer çe ve sin de, stra te jik çer çe ve (1999), ge nel ku rul ve pay sa hip le ri ile ti þi mi
(1999), þir ket ku rul ma sý ve ser ma ye nin ko run ma sý gi bi bi lim sel de rin li ði bu lu nan bel ge ler ya yým lan -
mýþ týr. Bu ça lýþ ma lar bir ta raf tan kü çük öl çek li ve ka pa lý þir ket ler de ka rar ala bil me me ka niz ma la rý -
nýn ba sit leþ ti ril me si ne, di ðer ta raf tan da ku rum sal yö ne tim il ke le ri nin uy gu lan ma sý na odak lan mýþ týr.
An cak ikin ci ko nu Ti ca ret ve Sa na yi Ku ru mu ça lýþ ma prog ra mýn da 2003’den son ra yer tut ma ya baþ -
la mýþ týr. Bu gün Ýn gil te re’nin gün de min de, de net çi le ri gö ze tim al týn da tu ta cak ku ru lun oluþ tu rul ma sý,
de net çi mes le ði nin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý, mes lekî eði tim, yö ne tim ku ru lun dan bil gi ve bel ge al -
ma hak la rý nýn güç len di ril me si, Ti ca ret ve Sa na yi Ku ru mu mü fet tiþ le ri nin yet ki le ri nin ge niþ le til me si
so run la rý bu lun mak ta dýr. Bun lar için, Mu ha se be ve De net le me So run la rý na Ýli þi kin Eþ gü düm Gru bu
(Co-or di na ting Gro up on Au dit and Ac co un ting Is su es) ku rul muþ tur. Bu ara da, Cad bury ra po ru ile
baþ la yan ve bü tün dün ya da ge nel ka bul gö ren ku rum sal yö ne tim (69, 88 no lu pa rag raf lar) il ke le ri pay
se net le ri bor sa da iþ lem gö ren þir ket ler hu ku ku nu te mel den et ki le miþ tir. Ýn gi liz þir ket ler hu ku ku ev ri -
mi için de AET/AT bað la mýn da ya pý lan de ði þik lik le ri de ay rý ca vur gu la mak ge re kir. 

26 Yu ka rý da (24 no lu pa rag raf) ti ca ret hu ku ku için söy le nen ler Ýn gi liz hu ku kun da Ka ra Av ru -
pa sý an la mýn da kýy met li ev rak hu ku ku nu kar þý la yan “ne go ti ab le ins tru ment” hu ku ku için de ge çer -
li dir. Ýn gil te re po li çe, bo no ve çek le re iliþ kin Ce nev re Kon van si yon la rý ný ka bul et me miþ, ken di özel
dü zen le me si ni ge liþ tir miþ tir. 1882 yý lýn da ka bul edi len Po li çe Ka nu nu (Bill of Exc han ge Act),
"com mon law"dan ge len il ke le ri ye ni leþ ti re rek de vam et tir mek te, çek ise 1957 Ka nu nu na bað lý bu -
lun mak ta dýr. Bu iki ka nun de ði þik lik ler le Ýn gi liz sis te mi nin esa sý ný oluþ tur mak ta dýr. 

Ýn gi liz de niz ti ca re ti hu ku kun da önem li bir ye re sa hip olan ve bin ler ce mah ke me ka ra rýy la öz -
gün bir ko num da bu lu nan 1885 yý lýn da ka bul edi len Ko niþ men to Ka nu nu (Bill of La ding Act), 1992
yý lýn da ka bul edi len De niz Yo luy la Eþ ya Ta þýn ma sý Ka nu nu (Car ri age of Go ods by Sea Act) ile yü -
rür lük ten kal dý rýl mýþ ve bu alan ye ni il ke ler le ye ni den dü zen len miþ tir. 1992 Ka nu nu nu de niz ti ca -
re ti ile il gi li bir re form ne ti li ðin de olan bir ka nun iz le miþ tir. Bu da 1993 yý lýn da ka bul edi len Ti ca -
ret De niz ci li ði Ka nu nu (The Merc hant Ship ping Act)’dur. 

Si gor ta hu ku ku na ge lin ce: Ýn gi liz si gor ta hu ku ku 1958 yý lýn da ka bul edi len Si gor ta Þir ket le ri
Ka nu nu (In su ran ce Com pa ni es Act) ile si gor ta gö ze tim hu ku ku ala nýn da dü zen le me ye tâbi tu tul muþ -
tur. Da ha son ra bu alan AET/AT’nun 78/473, 87/343, 88/357, 90/619 ve 92/49 sa yý lý Yö ner ge le riy le
top lu luk hu ku ku na uyum bað la mýn da de ðiþ ti ril miþ ve ta mam lan mýþ týr. An cak, bu gün yü rür lük te olan
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dü zen le me 1982 yý lýn da ka bul edi len Si gor ta Þir ket le ri Ka nu nu (In su ran ce Com pa ni es Act)’dur. Si -
gor ta hu ku ku ala nýn da önem li bir di ðer dü zen le me si gor ta lý nýn ko run ma sýy la il gi li 1975 yý lýn da ka -
bul edi len Si gor ta Po li çe si Ha mil le ri ni Ko ru ma Ka nu nu (Po licy Hol der Pro tec ti on Act)’dur. Bu alan -
la il gi li anýl ma sý la zým ge len bir di ðer dü zen le me ise Fi nan sal Hiz met ler Ka nu nu (Fi nan ci al Ser vi ces
Act)’dur. Bu son Ka nun, ban ka lar ile di ðer kre di ve fi nans ku ru luþ la rý ný, bu ara da da si gor ta yý dü zen -
le mek te ve si gor ta ya iliþ kin ola rak yi ne si gor ta gö ze tim hu ku ku ile il gi li bir çok ku ra lý içer mek te dir.

5. Ýtal ya
27 1942 yý lýn da ka bul edi len Ýtal yan Me de ni Ka nu nu, di ðer AB üye si ül ke ler de ol du ðu gi bi,

AET/AT yö ner ge le ri ne uyum sað lan ma sý ama cýy la bir çok kez de ðiþ ti ril miþ, en bü yük de ði þik lik de
ano nim þir ket le re iliþ kin 2325-2461 sa yý lý hü küm ler de ya pýl mýþ týr. Ýtal ya, Av ru pa'da ki aký ma uya rak
ka yýt lý ser ma ye yi de ka bul et miþ tir. Bu nun dý þýn da Ýtal yan Me de ni Ka nu nu, ti carî iþ let me sis te mi nin
ana va ta ný ola rak hü küm le ri ni ge liþ tir miþ ve ti carî iþ let me ye bað lý ku rum lar da da ye ni leþ tir me ler yap -
mýþ týr. Ýtal yan ano nim þir ket ler hu ku ku nun AET/AT hu ku ku ile uyu mu, bu ül ke ana ya sa sý na uy gun
ola rak çý ka rý lan baþ kan lýk ka rar na me le ri, ka nun hük mün de ka rar na me ler ve ka nun lar la ya pýl mýþ, ya -
ni “av ru pa laþ týr ma” çe þit li araç lar la sað lan mýþ týr. Anýl ma ya de ðer ilk de ði þik lik 29/12/1969 ta rih li ve
1127 sa yý lý Baþ kan lýk Ka rar na me si nin ürü nü dür. Bu ka rar na me “Ka mu yu Ay dýn lat ma Yö ner ge si” di -
ye de ad lan dý rýl mak ta ve bilânço hu ku kun da ki kök lü de ði þik li ði ifa de et mek te dir. Bu Ül ke de
07/06/1974 ta ri hin de 216 sa yý lý Ka nun la Ýtal yan öð re ti sin de “mi ni ri form” di ye ad lan dý rý lan kü çük çap -
lý bir þir ket ler hu ku ku re for mu ger çek leþ miþ tir. “Mi ni ri form” da ha çok ser ma ye pi ya sa sý ile il gi li dir.
An cak, ge nel ku ru la tem sil yo lu ile ka týl ma ve oyun tem sil ci ara cý lý ðýy la kul la nýl ma sý ko nu sun da ay -
rýn tý lý dü zen le me le re gi dil miþ tir. Ay rý ca, söz ko nu su re form pay se ne di ile de ðiþ ti ri le bi lir tah vil, de ðiþ -
tir me ve alým hak la rý, oy suz pay gi bi men kul de ðer ler ile il gi li hü küm ler ön gör mek su re tiy le Ýtal yan
ano nim þir ket le ri hu ku ku nu esas lý bir þe kil de zen gin leþ tir miþ tir. 10/12/1986 ta rih li ser ma ye nin ko run -
ma sý yö ner ge si nin ulu sal hu ku ka dö nüþ tü rül me si ne iliþ kin baþ kan lýk ka rar na me si, 22 sa yý lý
16/01/1991 ta rih li Bir leþ me ve Bö lün me Hak kýn da Ka nun Hük mün de Ka rar na me, 127 sa yý lý
09/04/1991 ta rih li Yýl so nu Fi nan sal Tab lo la rý ile Kon so li de Tab lo la rý Ka nun Hük mün de Ka rar na me si
ve 88 sa yý lý 27/01/1991 ta rih li De net le me ye Ait Ka nun Hük mün de Ka rar na me de AET/AT hu ku ku nu
Ýtal ya’ya ak tar mýþ lar dýr. Ay ný dö nem de çý ka rý lan di ðer iki ka nun hük mün de ka rar na me ler þu be (Sa yý:
516, ta rih: 29/12/1992) ve ser ma ye nin ko run ma sý (Sa yý: 315, ta rih: 02/05/1995) hak kýn da dýr. Son ola -
rak da 6 nu ma ra lý ve 17/01/2003 ta rih li olup 01/01/2004 yý lýn da yü rür lü ðe gir miþ bir ka nun hük mün -
de ka rar na me ile þir ket ler top lu lu ðu ka nunî hü küm le re bað la na rak önem li bir boþ luk dol du rul muþ tur. 

6. Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri ve Özel lik le Sar ba nes-Ox ley Ka nu nu
28 Ame ri ka Bir le þik Dev let le rin de ti ca ret hu ku ku nun kap sa mý Türk hu ku ku ile kar þý laþ týr ma

yap ma ya ola nak bý rak ma ya cak ka dar de ði þik tir. Bu yar gý fe de ral ni te lik te ki Ti ca ret Ka nu nu (Uni -
form Com mer ci al Co de) ba ký mýn dan da doð ru dur. Onun için Ame ri ka Bir le þik Dev let le rin de ano -
nim þir ket le ri kar þý la yan “cor po ra ti on” hu ku ku ala nýn da ki, ko nu mu zu il gi len di ren ba zý de ðiþ me le -
re dik ka ti çek mek bu Bö lü mün ama cý na uy gun ola cak týr. Cor po ra ti on hu ku ku ile il gi li en il gi çe ken
dü zen le me ün lü En ron ve Worl dcom skan dal la rýn dan son ra çý ka rý lan Sar ba nes-Ox ley Act
(SOA)’tir. Sar ba nes-Ox ley Act Av ru pa’yý ve Ta sa rý yý et ki le miþ tir. SOA’nýn he def le ri þöy le özet le -
ne bi lir: (1) Þir ket yö ne ti mi da ha çok he sap ve rir du ru ma ge ti ril me li dir. (2) Þef faf lýk ar tý rýl ma lý, dü -
ze yi yük sel til me li dir. (3) Þir ket le ri gö ze ten ka mu ku rum la rý nýn ve ba ðým sýz yet ki li le rin gö rev ve
yet ki le ri ar tý rýl ma lý dýr. (4) Þir ket yö ne ti mi, de net çi si ve da nýþ man la rý ara sýn da ki men fa at ih ti laf la rý
or ta dan kal dý rýl ma lý dýr. (5) De net çi da ha güç lü bir ko nu ma ge ti ril me li, de net le me ku ru luþ la rý ný da
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de net le yen bir ku rum ha ya ta ge çi ril me li dir. (6) Mu ha se be stan dart la rý ge liþ ti ril me li dir. (7) Hu ku ku -
muz da ki SPK’yý kar þý la yan ku rum olan Se cu ri ti es Exc han ge Com mis si on’un gü cü da ha et ken du -
ru ma ge ti ril me li dir. 30/07/2002 ta rih li bu Ka nun, Ame ri ka ve Av ru pa li te ra tü rün de ku rum sal yö ne -
tim ku ral la rý na so mut luk ka zan dý ran, mu ha se be stan dart la rýn da he sap ve ri le bi lir li ði, kar þý laþ tý rý la bi -
lir li ði ve þef faf lý ðý da ha ile ri nok ta la ra gö tür me yi amaç la yan, ba ðým sýz ve so nuç alý cý ve sa de ce
ama ca uy gun de ne ti me odak la nan ve he def le yen bir re form ola rak ni te len di ril mek te dir. Aný lan üç
ko nu ya nýn da SOA bor sa þir ket le rin de, ya ni Av ru pa’da ki te rim le his se se net le ri bor sa da iþ lem gö -
ren þir ket ler de de ne tim ko mi te si ni, yü rü tü cü ni te lik te ka rar lar alan yö ne tim ku ru lu üye le ri ni ve di -
ðer tem sil ci le ri güç len di ren hü küm le re yer ver miþ tir. SOA ay rý ca de net çi le rin de ne ti me öz gü le nip
müþ te ri le ri ne di ðer hiz met le ri sun mak tan en gel len me le ri, de ne ti min gö ze tim al týn da tu tul ma sý ve
ce zai yap tý rým la rýn ar tý rýl ma sý ko nu la rý na odak lan mýþ týr. 

7. Ýs viç re
29 Ýs viç re'de, Ti ca ret Ka nu nu nun ti carî iþ let me ki ta bý kap sa mýn da ki ko nu la rý dü zen le yen Ýsv.

BK'nýn dör dün cü kýs mý ný oluþ tu ran, ti ca ret si ci li, ti ca ret un va ný ve ti carî def ter le rin tu tul ma sý na iliþ -
kin hü küm ler den (m. 927-964) sa de ce si ci le iliþ kin hü küm ler Ýs viç re Ti ca ret Si ci li Tü zü ðü'nde ya -
pý lan de ði þik lik ler le ye ni len miþ tir. Aþa ðý da açýk la na cak (32 no lu pa rag raf) olan li mi ted þir ket re for -
mu ile Ýs viç re si cil hu ku ku da kü çük çap ta da ol sa ye ni den dü zen len mek te dir. 

Ýs viç re'de en önem li de ði þik lik ano nim þir ket ler de ya pý lan 1991 re for mu dur. Bu bü yük çap lý
de ði þik lik ten son ra ano nim þir ket ler de tek de ði þik lik 15/12/2000 ta rih li “Rap pen Ka nu nu” (yü rür -
lük: 01/07/2001) ile ger çek leþ ti ril miþ tir. “Rap pen” Ýs viç re Fran ký nýn yüz de bi ri ni, ya ni “san tim”i
ifa de eder. Pa yýn iti barî de ðe ri on Ýs viç re Fran kýn dan 1 Rap pen (San tim)’e in di ri le rek bir ta raf tan
ser ma ye nin be lir gin li ði yu mu þa týl mýþ, di ðer ta raf tan da ser ma ye nin el de edil me sin de ko lay lýk sað -
lan ma sý amaç lan mýþ týr. Bir sis tem fark lý lý ðý na yol aç ma yan bu de ði þik lik, as garî ser ma ye þar tý nýn
ha fif le til me si ne ve iti barî de ðer den uzak la þýl ma sý na bir iþa ret sa yý la bi lir. Ýs viç re'de ha len ano nim
þir ket le rin de net len me si ni ay rý bir ka nun da dü zen le mek yo lun da ça lýþ ma lar ya pýl mak ta dýr. Bu re for -
mu þir ket le ri doð ru dan il gi len di ren, 2004 yý lýn da yü rür lü ðe gi ren, Bir leþ me, Bö lün me, Tür De ðiþ -
tir me ve Mal var lý ðý Dev ri ne Da ir Fe de ral Ka nun iz le miþ tir. An cak bu ül ke ký sa bir sü re geç tik ten
son ra 1991 yý lýn da ya pý lan ano nim þir ket ler re for mu nun ye ter siz li ði ni an la mýþ týr. Ýs viç re'de ha len
bir çok ko nu da de ði þik lik ça lýþ ma la rý ya pýl mak ta dýr. Bun la rý þöy le sý ra la ya bi li riz: (1) Ano nim þir ke -
tin ge nel ku ru lu re for mu (bu re form on-li ne ge nel ku rul la rý ve on-li ne oy kul lan ma hak ký ný Ýs viç -
re'ye ge tir me yi amaç la mak ta dýr). (2) Ger çek ol ma yan iti barî pay lar “Stüc kak ti en” (Bu ta sa rý iti barî
de ðer li pay lar ya nýn da, ke sir esa sý na gö re pay oluþ tu rul ma sý ný he def le mek te dir). (3) Bir di ðer de ði -
þik lik ko nu su ku rum sal tem sil dir. (4) Bun dan baþ ka ku rum sal yö ne tim yö nün de ça lýþ ma lar da var -
dýr. Ay rý ca, ka yýt lý ve þar ta bað lý ser ma ye nin dü ze ni ne bað lý ol mak sý zýn bir “band” bað la mýn da ser -
ma ye nin yö ne tim ku ru lu ta ra fýn dan ar tý rýl ma sý/azal týl ma sý da öne ril mek te dir. (5) IFRS'in uy gu lan -
ma sý ný sað la yan ça lýþ ma lar da hýz lan mýþ týr. (6) Ni ha yet Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri hu ku kun dan
ya rar la ný la rak iki ye ni pa yýn ya ra týl ma sý na iliþ kin gö rüþ ler de ile ri sü rül mek te dir. Bun lar dan bi rin -
ci si ni “iþ let me ye en deks li pay” di ye Türk çe ye çe vi re bi le ce ði miz "Trac king-Stocks" oluþ tur mak ta -
dýr. Bu tür pay þir ke tin tü mü nün de ðil de bir bö lü mü nün kâ rýn dan ya rar la nýr. Me se la bir þir ke tin hem
be yaz hem de kah ve ren gi ürün le ri olup da te le viz yon, vi deo, mü zik do la bý gi bi kah ve ren gi ürün le -
ri da ha kâr lý ise bu na kar þý lýk be yaz ürün le rin pa zar pa yý kü çük se bel li iþ let me ye en deks li pay ba -
þa rý lý bö lü mün kâ rý na ka tý lýr. Ýkin ci pay ise bel li bir sü re son ra þir ke tin bel li bir be del le ge ri sa týn al -
ma yü kü mü al tý na gir di ði Türk çe’de “ge ri alý na bi lir pay” di ye ad lan dý ra bi le ce ði miz "Re de emab le
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Sha re"dir. Bu ikin ci tür pay özel lik le pi ya sa sý ol ma yan ko lay alý nýp sa tý la ma yan þir ket pay la rý na çe -
ki ci lik ka zan dý ran un sur lar la do na týl mýþ týr. Di ðer Av ru pa ül ke le ri ya nýn da Ýs viç re’nin ano nim þir -
ket ler hu ku kun da ne ka dar bü yük açý lým lar pe þin de ol du ðu ve ano nim þir ket ler hu ku ku nu na sýl bir
yö rün ge de dön dür mek is te di ði bu özet açýk la ma lar dan an la þýl mak ta dýr. Üze rin de du rul ma sý ge re ken
ikin ci nok ta Ýs viç re’de ano nim þir ket ler hu ku ku ile bor sa la ra iliþ kin dü zen le me le rin bir bi ri ne gir me -
si ya ni bu Ül ke de ano nim þir ket ler hu ku ku na bor sa hu ku ku ara cý lý ðýy la mü da ha le edil me si dir.
24/02/1993 ta rih li Bor sa la ra ve Men kul De ðer ler Ti ca re ti ne Ýliþ kin Fe de ral Ka nun (BG über die
Bör sen und Ef fek ten han del-BEHG) bor sa þir ket le ri ni sa de ce mo dern leþ tir mek le kal ma mýþ ay ný za -
man da hem ame ri kan laþ týr mýþ hem de av ru pa lý laþ týr mýþ týr. Ýsv. BK’da ki pay sa hip le ri nin hak la rý na,
borç la rý na, mu ha se be ye ve de net le me ye iliþ kin ye ter siz hü küm ler BEHG ile 17/04/2002 ta rih li
SWX Yö ner ge si, Ýs viç re Ge nel Ka bul Gör müþ Mu ha se be Ýl ke le ri ile Ame ri kan Ge nel Ka bul Gör -
müþ Mu ha se be Ýl ke le ri nin (US GA AP) ve IFRS’le rin ni ha yet ulus la ra ra sý de ne tim stan dart la rý nýn
bu Ül ke de ki ano nim þir ket le ri nin bir ço ðu na uy gu lan ma la rý so nu cu nu do ður muþ tur. Ýs viç re’de ki ge -
nel man za ra, Ýsv. BK’nýn he sap la ra ve de net le me ye iliþ kin hü küm le ri nin kü çük, ka pa lý, ai le öl çe -
ðin de þir ket le re uy gu lan dý ðý dýr. 

Ýs viç re ano nim þir ket le ri nin de net len me si ne iliþ kin man za ra da, mu ha se be stan dart la rýn dan pek
fark lý de ðil dir. Bu ko nu da, 23/06/2004 ta rih li iki Ka nun ta sa rý sý ný ana bi li riz: (1) De net le me Ku ru -
luþ la rý nýn De net len me si ne Ýliþ kin Fe de ral Ka nun (Ta sa rý sý) ve (2) Borç lar Ka nu nu nun Þir ket le rin
De net len me si Yü kü mü Hu ku ku nun De ði þik li ði Ta sa rý sý.

Ýs viç re’de ku rum sal de ne tim ile il gi li iki dü zen le me var dýr: (1) Ku rum sal de ne tim ile il gi li en
iyi uy gu la ma ya iliþ kin Ýs viç re Ko du. (2) Ku rum sal De ne tim Bil gi le ri Hak kýn da Yö ner ge.

30 Li mi ted þir ket le re de ði þik bir ki þi lik ve re cek çap ta bir de ði þik lik ta sa rý sý ha len par la men to -
da dýr. Ýs viç re re for mu nun he def le ri, Uz man lar Ta sa rý sýn da, þöy le sý ra lan mýþ týr: (1) Li mi ted þir ke tin
ki þi sel öge le re da ha faz la yer ve ren, kü çük ve or ta öl çek li iþ let me le rin ih ti yaç la rý ný kar þý la yan bir
ya pý ya ka vuþ tu rul ma sý; (2) ano nim þir ket ler de tüm Av ru pa'da gün cel hâle ge len yýl so nu fi nan sal
tab lo la rý nýn IFRS bað la mýn da dü zen len me si ve þef faf lýk ile he sap de ne ti mi ne iliþ kin ge liþ me le rin
ka nu na yan sý týl ma sý; (3) AET/AT yö ner ge le ri ne uyum sað lan ma sý; (4) or tak la rýn mü te sel sil so rum -
lu lu ðu na yer ver me den, ser ma ye ya pý sý nýn güç len di ril me si ve ser ma ye nin ko run ma sý nýn gü ven ce
al tý na alýn ma sý ve (5) az lý ðýn ko run ma sý sis te mi nin ge liþ ti ril me si. 

31 Ýs viç re ta þý ma hu ku kun da 1980'li yýl lar dan baþ la ya rak ge niþ çap lý de ði þik lik ler ya pýl mýþ týr.
Bun la rýn bir kýs mý Pos ta Ka nu nu ve Ta þý ma Ka nu nu gi bi ka mu sal ala na iliþ kin dir. Ýs viç re CMR'den
ve CO TIF'den de et ki len miþ tir. Si gor ta hu ku kun da ise ye ni leþ tir me da ha hýz lý ve kap sam lý ol muþ tur.
Sos yal si gor ta la rý bir ta ra fa bý ra ka cak olur sak de ði þik lik le ri, di ðer le ri ya nýn da, þöy le sý ra la ya bi li riz:
Es ki den 1911 Ka nu nu ile tek ka nun da dü zen le nen has ta lýk ve ka za si gor ta la rý 1984'de iki ay rý ka nu na
ko nu ol muþ tur. 1984 ka nun la rý nýn ye ri ni 1994 ka nun la rý al mýþ týr. 1946, 1949 ve 1959 ta rih li ka nun lar -
la dü zen len miþ bu lu nan yaþ lý lýk ve des tek ten yok sun kal ma si gor ta sý, as ker lik ri zi ko la rý ný gü ven ce al -
tý na al ma ya iliþ kin si gor ta ve sa kat lýk si gor ta la rý, de vam lý ola rak ih ti yaç la ra ce vap ve re bi lir hâle ge ti -
ril miþ tir. Ýs viç re AET/AT'ýn si gor ta gö ze tim hu ku ku na iliþ kin yö ner ge le ri ni de hu ku ku na yan sýt mýþ týr.

7. Dün ya’da Ye ni Þir ket Tür le ri
32 Tür ki ye’de bir ti ca ret hu ku ku re for mu ya pý lýr ken özel lik le son za man lar da or ta ya çý kan ve

ba zý ül ke ler de ka nun la þýp uy gu lan ma ya ve ça lýþ ma ya baþ la yan, ba zý ül ke ler de de ta sa rý ha lin de bu -
lu nan ve ya tar tý þý lan ye ni þir ket tür le ri ne iliþ kin bil gi ve ril me si de ge rek li dir. Çün kü, bu ge liþ me bir
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ta raf tan bir çok ül ke de ge çer li olan þir ket tür le rin de ki sý nýr lý sa yý il ke si ni sars ma sý, di ðer ta raf tan da
ge rek si nim le rin hu kukî doð ma la rýn önü ne ge çip hu ku ku ye ni ara yýþ la ra zor la ma sý yö nün den önem
ta þý mak ta dýr. Ko mis yon, aþa ðý da be lir ti le ce ði gi bi, bu ye ni þir ket tür le ri ni, Ti ca ret Ka nu nu nun kap -
sa mý dý þýn da ol du ðu, baþ ka bir de yiþ le ay rý ka nun la rýn ko nu su nu oluþ tur duk la rý ba zý la rý nýn da yoz -
la þan tür ta ný mý na gir dik le ri için dü zen le me miþ tir. Ge liþ me iki ge rek si ni min ese ri dir. Ye ni tür ler (1)
ser best mes lek men sup la rý nýn, özel ya pý da bir þir ket al týn da top lan mak is te me le rin den, (2) so rum -
lu lu ðu sý nýr lý bir þa hýs þir ke ti ne du yu lan ge rek si ni min art mýþ ol ma sýn dan kay nak lan mak ta dýr.

Ýlk tür 2000’ler de New-York Eya le tin de ve Ýn gil te re’de fa ali ye te ge çen sý nýr lý so rum lu þa hýs or -
tak lý ðý dýr (Li mi ted Li abi lity Part ners hip-LLP). LLP, Al man ya’da 26/05/1994 ta ri hin de ka nun la dü -
zen le nen “mes lek or tak lý ðý”na (Part ners chaft sge sells chaft) amaç açý sýn dan ben ze mek le be ra ber so -
rum lu luk sis te min de fark lý dýr. LLP ve Part ners chaft sge sells chaft, mi mar, mü hen dis, mu ha se be ci,
de net çi, hat ta avu kat gi bi ser best mes lek sa hip le ri nin mes lekî hiz met le ri ni bir þir ket ha lin de sun ma -
la rý na ola nak ta ný mak ta dýr. LLP sý nýr lý so rum lu luk il ke si ne da ya lý dýr. Al man Part ners chaft sge sells -
chaft ise, iç iliþ ki de kol lek tif þir ke te ben ze yen, mes lekî kat ký nýn þart ol du ðu ve so rum lu lu ðun, mes -
le ðin ka nunî dü zen le me si nin ge rek li gör me si is tis na sý dý þýn da, sý nýr la na ma dý ðý bir tür dür. Bu þir ket,
özel lik le, de net le me þir ket le ri ile de net le me þir ket le ri ni ve de net çi le ri de net le yen þir ke te uy gun dur.
Ýs viç re’de LLP’den esin le ni le rek sý nýr lý so rum lu þa hýs þir ke ti (Part ners chaft mit beschränkter Haf -
tung, PmbH) öne ril miþ, ay rý ca ya tý rým fon la rý re for mu bað la mýn da de ði þir esas ser ma ye li ya tý rým
þir ke ti ön ta sa rý sý ha zýr lan mýþ týr. Ön ta sa rý ile Ýs viç re hu ku ku na de ði þir ser ma ye li ano nim þir ket gel -
miþ ola cak týr. Aný lan re form bað la mýn da bir de Ýn gi liz hu ku kun dan esin le nen ya tý rým fo nu iþ le ten
ve ko man di te or ta ðý tü zel ki þi ola bi len bir ko man dit þir ket mo de li de or ta ya çýk mak ta dýr.

“Li mi ted þir ket&Co Ko man dit Þir ket”i di ðer ko man dit þir ket le re üs tün ha le ge ti ren bu for mü -
lün Ýs viç re’de de ya tý rým fon la rý na uy gu lan dý ðý an la þýl mak ta dýr.

Bu ký sa özet be ton laþ mýþ olan þir ket ya pý la rýn da taþ la rýn oy na dý ðý ný gös ter mek te dir. Bu açý lým
Türk hu ku ku için ge rek liy se ya tý rým fon la rý çer çe ve sin de ger çek leþ me li ve Al man ya’da ol du ðu gi -
bi ko man dit þir ke tin de hal ka açýl ma sý na ola nak sað lan ma lý dýr. 

III. AET/AT
1

Hu ku ku
1. Ti carî Ýþ let me Hu ku ku
33 Ta sa rý nýn ti carî iþ let me ki ta bý nýn kap sa mýn da ki ko nu lar la il gi li ola rak AET'nin sa de ce üç grup

yö ner ge si aný la bi lir. Bun lar dan bi rin ci si ni hak sýz re ka be te iliþ kin 051-053'de açýk la nan yö ner ge ler oluþ -
tu rur. Ýkin ci gru ba ise ti ca ret þir ket le ri hak kýn da ol mak la be ra ber, ti ca ret si ci li ne iliþ kin hü küm ler içe ren
AET'nin 68/151 sa yý lý yö ner ge si gi rer. Üçün cü sü ise acen te ye da ir 1986 ta rih li 86/653 sa yý lý yö ner ge dir.

2. Þir ket ler Hu ku ku
34 AET/AT’da ti ca ret hu ku ku, sa de ce ser ma ye þir ket le ri hu ku ku ala nýn da ge liþ me gös ter miþ tir.

Ti ca ret hu ku ku nun kom þu da lý ola rak ser ma ye pi ya sa sý hu ku ku da aþa ma ya pan bir hu kuk ola rak de -
ðer len di ri le bi lir. An cak, bu ikin ci dal da ki iler le me, kýy met li ev rak hu ku ku ile de ðil, kýy met li ev rak ti -
ca re ti ve þir ke tin kon tro lü nün dev ra lýn ma sý þek lin de Türk çe’ye çe vi re bi le ce ði miz “ta ke over” ile il gi -
li dir. Si gor ta hu ku ku ise, si gor ta söz leþ me si hu ku ku dý þýn da si gor ta gö zet me hu ku ku yö nün den ay ný
çiz gi de iler le miþ tir. Ta þý ma hu ku kun da ki ge liþ me de CMR ek se nin de ger çek leþ miþ tir. Doð ru dan doð -
ru ya de niz ti ca re tiy le il gi li olan AET/AT yö ner ge le ri ne rast lan ma mak ta dýr. De niz ti ca re ti hu ku kun da -
ki re form ye ni le nen ve ya ye ni le ri dü zen le nen ulus la ra ra sý söz leþ me ler çer çe ve ler ile þe kil len miþ tir.
                             
1 Genel gerekçe ile madde gerekçelerinde çoðu kez AET/AT kýsaltmasýna yer verilmiþtir. Çünkü, toplulukta bazý düzenlemeler
Topluluk Avrupa Ekonomik Topluluðu (AET) bazýlarý da AT diye adlandýrýlýrken yapýlmýþtýr. Yönergeler bu ayrýntýyý özenle
yansýtmaktadýr.
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AET/AT’ýn uyum laþ týr ma yö ner ge le ri ile or tak hu kuk ya ra tan tü zük le ri or ta ya bir "Av ru pa þir -
ket ler hu ku ku" çý kar mýþ týr. Bu yö ner ge le rin ve tü zük le rin dü zen le di ði ko nu lar ve ge tir di ði ku rum -
lar, þir ket ler hu ku ku nun gün cel so run la rýn dan kay nak lan mak ta, ye ni ku ram lar la öð re ti le ri yan sýt -
mak ta ve re form he def le ri ni gös ter mek te dir. 68/151 sa yý lý ve 09/03/1968 ta rih li, "ka mu yu ay dýn lat -
ma yö ner ge si" di ye aný lan bi rin ci þir ket ler hu ku ku yö ner ge si, ul tra vi res ku ra lý ný kal dýr mýþ týr. Ay rý -
ca ay ný yö ner ge tes cil edi len bir þir ke tin ge çer siz li ði nin ile ri sü rü le me ye ce ði ni, an cak ký sa bir hak
dü þü rü cü sü re için de fe sih da va sý açý la bi le ce ði ni ön gö re rek tes ci lin sað lý ða ka vuþ tu ru cu et ki si öð re -
ti si ne ge nel lik ka zan dýr mýþ týr. Bu yö ner ge ge nel ola rak þef faf lý ðý ve or gan la rýn iþ lem le ri ko nu sun da
üçün cü ki þi le ri ko ru yu cu ku ral la rý ge liþ tir miþ tir. 77/91 sa yý lý 13/12/1976 ta rih li, ku ru luþ ve ser ma -
ye nin ko run ma sý na iliþ kin "ser ma ye yö ner ge si" di ye aný lan ikin ci yö ner ge, ser ma ye nin ko run ma sý
il ke si ni pe kiþ tir miþ, bir þir ke tin ken di his se se net le ri ni ik ti sa bý ku ru mu na dev rim sel bir bo yut ka -
zan dýr mýþ týr. 78/855 sa yý lý ve 09/10/1978 ta rih li þir ket le rin bir leþ me le ri hak kýn da üçün cü yö ner ge,
ge rek bir leþ me tür le ri, ge rek ala cak lý la rýn ve pay sa hip le ri nin ko run ma sý yö nün den, ye ni bir açý lým -
dýr. 78/660 sa yý lý ve 25/07/1978 ta rih li, ba zý or tak lýk la rýn yýl so nu fi nan sal tab lo la rý na iliþ kin dör dün -
cü yö ner ge, þef faf lýk ve dü rüst re sim ver me öð re ti le ri nin þir ket ler öð re ti si ne ege men ol ma sý ný sað -
la yan ve Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Stan dart la rý nýn uy gu lan ma sý nýn yo lu nu açan ay rýn tý lý bir
me tin dir. 82/891 sa yý lý ve 17/12/1982 ta rih li þir ket le rin bö lün me le ri ne iliþ kin al týn cý yö ner ge, bö -
lün me kav ram ve tür le ri nin ta ný mýn da, kýsmî küllî ha le fi yet il ke si nin uy gu la ma ya ko nul ma sýn da,
ko ru ma ve so rum lu luk hu ku kun da yol gös te ri ci ol muþ tur. 83/349 sa yý lý ve 13/06/1983 ta rih li, kon -
so li de he sap la ra iliþ kin kon se yin ye din ci yö ner ge si ile 84/253 sa yý lý ve 10/04/1984 ta rih li, ka nunî
de net le me so rum lu lu ðu ta þý yan ki þi le rin, ya ni de net çi le rin þir ket he sap la rý na iliþ kin fi nan sal tab lo -
la rý onay la ma sý na iliþ kin se ki zin ci yö ner ge de, ko nu sun da önem li bir dü zen le me dir. 89/666 sa yý lý
ve 21/12/1989 ta rih li, baþ ka bir ül ke nin hu ku ku na tâbi ba zý or tak lýk la rýn üye ül ke ler den bi rin de þu -
be aç ma la rý na iliþ kin on bi rin ci yö ner ge ile 89/667 sa yý lý tek or tak lý, sý nýr lý so rum lu (ka pa lý) or tak -
lýk la ra iliþ kin oni kin ci yö ner ge ve 2001/86 sa yý lý ve 08/10/2001 ta rih li, Av ru pa Or tak lý ðý na Ýþ çi le -
rin Ka týl ma la rý na Ýliþ kin Yö ner ge de ulu sal hu kuk la rý ge liþ ti ren me tin ler dir. 

Yö ner ge ler, sa de ce AB üye le ri ne ve üye aday la rý na, þir ket ler hu ku ku ile il gi li bir re form ko nu -
la rý ka to lo ðu sun mak la kal ma mýþ, ay ný za man da ba zý ül ke ler de ha kim, olum suz gö rüþ le ri de et ki siz
hâle ge tir miþ tir. Tek ki þi lik ano nim ve li mi ted þir ket yö ner ge si ve 19/07/2002 ta rih li ve 1606/2002
sa yý lý, Ulus la ra ra sý Mu ha se be Stan dart la rý nýn Uy gu lan ma sý na Ýliþ kin Av ru pa Tü zü ðü (75 No lu pa -
rag ra fa ba ký nýz) bu ni te lik te dir. He men he men tüm ti ca ret hu kuk çu la rý nýn kar þý ol du ðu sý nýr aþan
bir leþ me le re iliþ kin onun cu yö ner ge ta sa rý sý da bu ko nu da di ðer bir ör nek tir. 

35 AET/AT hu ku kun da, Av ru pa þir ket ler hu ku ku nu de rin den et ki le yen, an cak ikin cil hu kuk
dü zen le me le riy le de ðil de, Av ru pa Top lu luk lar Mah ke me si nin ka rar la rý ile ger çek le þen önem li bir
ge liþ me ye de de ði nil me li dir. Çün kü, bu ge liþ me, þir ket ler hu ku kun da bir açý lý mýn yö nü ne iþa ret et -
mek te dir. Öð re ti de de tar týþ ma la ra yol açan, de ðer len dir me le re ve fark lý yo rum la ra se bep olan bu
ka rar lar 09/03/1999 ta rih li “Cen tros”, 05/11/2002 ta rih li “Über se ering” ve 30/09/2003 ta rih li “Ins -
pi re Art” ka rar la rý dýr. Bu ka rar lar mer kez/þu be kav ram la rý ný ade ta ye ni den ta ným la mak ta ve bir AB
üye si dev let te ku rul muþ olup da ora da hiç fa ali yet gös ter me yen bir þir ke tin, di ðer bir ül ke de aç tý ðý
þu be yo luy la bü tün fa ali ye ti ni bu þu be de yo ðun laþ týr ma sý na ola nak ta ný mak ta dýr. Böy le ce mer kez
du ru mun da ki þir ket bir ka buk ha lin de kal mak ta, þu be esas fa ali yet ye ri gi bi ça lýþ mak ta dýr. AB’de
te mel il ke ler den bi ri olan ser ma ye nin do la þý mý ve yer le þi mi il ke sin den ya rar la nan bu uy gu la ma ya
Av ru pa To pu lu luk lar Mah ke me si nin ka rar ýy la ge çit ve ril me si Av ru pa öð re ti sin de ha ra ret li tar týþ ma -
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la ra se bep ol muþ tur. Çok kul la ný lan ör nek þu dur: Al man ya’da li mi ted þir ke tin as garî ser ma ye si
15.000 Av ro’dur. Bu ser ma ye yi sað la ya ma yan ve ya þir ke te koy mak is te me yen, an cak Al man ya’da
fa ali yet te bu lun mak tan vaz geç me yen ki þi ler, li mi ted þir ke ti, as garî ser ma ye ön gör me yen Ýn gil te -
re’de ku rup, Ýn gil te re’de hiç fa ali yet gös ter me den, Al man ya’da aça cak la rý bir þu be ara cý lý ðýy la bu
ül ke de is te dik le ri gi bi ça lý þa bi lir ler. AB’nin önem ver di ði þir ket le rin sý nýr aþan ha re ket li li ði (cor po -
ra te mo bi lity) kav ra mý (56 no lu pa rag raf) bað la mýn da Av ru pa Top lu luk lar Mah ke me si nin izin ver -
di ði bu mo del, dev let ler özel hu ku kun da yö ne tim mer ke zi ve ku ru luþ hu ku ku te ori le ri ni tar týþ ma la -
rý ný tek rar can lan dý rýr ken, þir ket ler hu ku kun da da, bir ül ke nin ta ný ma dý ðý bir þir ket tü rü nün þu be si
ara cý lý ðýy la is te di ði gi bi fa ali yet te bu lun ma sý na ola nak sað la ya cak týr. 

3. Ser ma ye Pi ya sa sý Hu ku ku

36 Ser ma ye pi ya sa sý ný il gi len di ren AT yö ner ge le ri þir ke tin kon tro lü nün dev ra lýn ma sý (ta ke-
over) dý þýn da, hiz met le rin sað lan ma sý ve ser ma ye nin do la þý mý ser bes ti si hak kýn da dýr. Bu yö ner ge -
ler ti ca ret ka nun la rý nýn dü zen le dik le ri ko nu lar ile il gi li de ðil dir. Bu yö ner ge ler kre di ve fi nans ku -
rum la rý nýn de ne ti mi ni, ko tas yon þart la rý ný, pa zar la rýn "ma ni pu le" edil me si nin ve içer den öð re nen le -
rin ti ca re ti nin ön len me si ni, izah na me ve iþ let me içi bil gi le rin açýk lan ma sý ný ken di le ri ne ko nu al -
mak ta dýr. 

4. Ta þý ma Hu ku ku

37 Av ru pa Top lu lu ðu nu Ku ran An laþ ma'nýn, ya ni Ro ma An laþ ma sý nýn 70-80. mad de le rin de ta -
þý ma ya iliþ kin Top lu luk po li ti ka la rý nýn esas la rý ný gös te ren hü küm ler yer al mýþ tý. Bu hü küm ler Ro -
ma An laþ ma sýn dan iti ba ren Top lu lu ðun önem ver di ði he def le re yö nel miþ tir. Ay ný hü küm ler "Av ru -
pa Ýçin Bir Ana ya sa Oluþ tu ran An laþ ma Ta sa rý sý"na da, ba zý de ði þik lik ler le, ak ta rýl mýþ týr. Söz ko -
nu su ku ral la rýn te me lin de Top lu lu ðun ana he def le ri nin or tak bir ta þý ma po li ti ka sý çer çe ve sin de iz -
len me si dü þün ce si yat mak ta dýr. Ta þý ma nýn de ði þik cep he le ri bu su ret le, or tak po li ti ka lar bað la mýn -
da dü zen len miþ tir. Ko mis yon baþ ta ol mak üze re tüm or gan la rýn gö re vi Top lu luk için de, ulus la ra ra -
sý ta þý ma ya iliþ kin or tak ku ral lar ko nul ma sý, yer le þik ol ma yan ta þý ma þir ket le ri nin üye ül ke ler için -
de ser best çe hiz met su na bil me le ri nin sað lan ma sý ve ta þý ma nýn gü ven li ði nin, sað lýk ile çev re ko run -
ma sý nýn en iyi þe kil de ger çek leþ ti ril me si dir. AT ça lýþ ma la rý ný, hiç bir za man, ta þý ma hu ku ku na iliþ -
kin ulu sal hu kuk la rýn uyum laþ tý rýl ma sý na ve bu alan da hü küm ler ko nul ma sý na yö nelt me miþ tir. AT
bir ta raf tan gü ven lik yö nün den alt ya pý yý dü zelt miþ ve Tran sav ru pa Aðý'ný kur mak ça ba la rý ný sür -
dür müþ, di ðer ta raf tan da, AT'a üye ül ke le rin ta þý ma iþ let me le ri nin re ka bet gü cü nü ar tý rý cý ön lem ler
al mýþ týr. Bu amaç lar la AT or gan la rý re ka be ti ko ru yu cu ku ral la rýn ta þý ma sek tö rü ne uy gu lan ma sý ný
sað la yan tü zük ler ve yö ner ge ler çý kar mýþ týr. Söz ko nu su ikin cil hu kuk dü zen le me le ri, Ta sa rý yý doð -
ru dan il gi len dir me dik le ri için bun la ra iþa ret et mek le ye ti nil miþ tir. Top lu lu ðun 1982'de im za la dý ðý
ASOK ile In ter bus Söz leþ me si de bu ge nel ge rek çe nin ko nu su dý þýn da dýr. Bu iki söz leþ me den bi rin -
ci si hiz met le rin su nul ma sý na da ir ulu sal hü küm le ri uyum laþ týr mýþ ve de net le me le ri ba sit leþ tir miþ tir;
di ðe ri ise tu ris tik fa ali yet ler bað la mýn da ta þý ma ku ral la rý koy muþ tur. Top lu lu ðun de mir yo lu ile ta þý -
ma ya iliþ kin ça lýþ ma la rý da ta þý ma hiz me ti su nul ma sý nýn ser best leþ ti ril me si ile, trans-Av ru pa hýz lý
tren ça lýþ ma la rý na ve bu ko nu da ki iþ bir li ði ne iliþ kin dir. Ýç su lar da, ya ni ka nal lar da ve do ðal su yol -
la rýn da eþ ya ve yol cu ta þý ma sý nýn yo ðun lu ðu ve ge le nek sel ko nu mu Av ru pa'nýn özel lik le rin den bi -
ri dir. Bu se bep le AT bu tür ta þý ma ya da özel bir il gi gös ter miþ tir. Dü zen le me ler "na vi ga ti on" te rim -
le ri nin uyum laþ tý rýl ma sý ve sek tör de ki ka pa si te faz la lý ðý so ru nu için ön lem alýn ma sý gi bi ko nu la ra
yo ðun laþ mýþ týr.
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AET'de de niz yo lu ile ta þý ma lar la il gi li ilk ça lýþ ma la ra 1976'da baþ lan mýþ týr. Üye dev let le rin,
ba zý üçün cü ül ke ler de kar þý laþ týk la rý güç lük ler AT ta ra fýn dan çe þit li ka rar la rýn alýn ma sý na yol aç mýþ -
týr. Ay rý ca, 1974'de ku ru lan bir uz man lar gru bu de niz ti ca re ti ni il gi len di ren çe þit li tas lak lar ha zýr la -
mýþ týr. Tas lak lar yö ner ge ha li ne gel miþ tir. Bun lar de niz yo lu ile ya pý la cak ta þý ma lar da tan ker ler de
ara na cak as garî þart la rý be lir le yen 79/116/AET sa yý lý yö ner ge; Ku zey De ni zin de açýk de niz kla vuz -
la rý hak kýn da 79/115/AET sa yý lý yö ner ge ve ge mi adam la rý nýn ye tiþ ti ril me si ne, ye ter li lik le ri nin bel -
ge len me si ne ve var di ya la rýn stan dart la rý na da ir 79/114/AET sa yý lý yö ner ge ler dir. Ay rý ca ge mi iþ let -
me ci li ðiy le il gi li 77/587/AET, 78/774/AET ve 79/4/AET sa yý lý Kon sey ka rar la rý da anýl ma lý dýr. 

5. Si gor ta Hu ku ku
38 AT'nin si gor ta sek tö rü ne yak la þý mý, re ka be tin ko run ma sý bað la mýn da ol muþ tur. Bu se bep le

dü zen len me ler hiz met le rin ser best çe su nul ma sý na ve ser ma ye nin ser best çe do la þý mý na odak lan mýþ -
týr. Bun lar Ta sa rý yý doð ru dan il gi len dir me mek te dir. AT ta ra fýn dan can si gor ta sý ile can si gor ta sý dý -
þýn da ki si gor ta la ra iliþ kin da ha çok idarî ni te lik te hü küm ler içe ren çe þit li yö ner ge ler çý ka rýl mýþ týr.
Söz ko nu su yö ner ge ler, üye ül ke le rin ulu sal si gor ta hu kuk la rý nýn uyum laþ tý rýl ma sý na iliþ kin ol ma -
yýp, yu ka rý da iþa ret edil di ði gi bi si gor ta sek tö rün de ser ma ye nin ser best do la þý mý ile yer leþ me si ne
iliþ kin en gel le rin kal dý rýl ma sý hak kýn da dýr. Ay rý ca bir tü ke ti ci olan si gor ta lý nýn ko run ma sý na iliþ kin
hü küm le re de yer ve ril miþ tir. Bu bað lam da þu iki yö ner ge özel lik le aný la bi lir: 24/07/1973 ta rih li ve
73/239 sa yý lý Ha yat Dý þý Si gor ta Þir ket le ri nin Fa ali ye te Geç me le ri Ko nu sun da Üye Dev let le rin Ýda -
ri Mev zu ata Ýliþ kin Hü küm le ri nin Uyum laþ tý rýl ma sý na Ýliþ kin Bi rin ci Kon sey Yö ner ge si ve
05/03/1979 ta rih li ve 79/267 sa yý lý Ha yat Si gor ta sý Þir ket le ri nin Fa ali ye te Geç me le ri ne Da ir Ya sal
ve Ýda ri Mev zu atýn Uyum laþ tý rýl ma sý Hak kýn da Bi rin ci Yö ner ge. Aný lan yö ner ge le ri, ilk aþa ma yý
ifa de et me le ri yö nün den bi rin ci yö ner ge ler di ye ad lan dý ra bi li riz. Bun la rý ikin ci ve üçün cü aþa ma la -
rý ifa de eden de ði þik lik ler iz le miþ tir: 

AET/AT ay rý ca mo tor lu araç si gor ta sý na (24/04/1972 ta rih li ve 72/430/AET sa yý lý) iliþ kin bi -
rin ci yö ner ge yi çý kar mýþ, bu nu ikin ci (30/12/1983, 84/5/AET) ve üçün cü (14/05/1994, 90/232/AET)
yö ner ge ler iz le miþ tir. AET bun dan baþ ka 30/05/1978 ta rih li ve 78/473/AET sa yý lý müþ te rek si gor -
ta nýn uyum laþ tý rýl ma sý yö ner ge si ni ya yým la mýþ týr. Ni ha yet AET ge ne uyum laþ týr ma bað la mýn da hu -
kukî ko ru ma si gor ta sý (22/06/1987, 87/344/AET) ile kre di si gor ta sý (22/06/1987, 87/343/AET) yö -
ner ge le ri ni de ka ra ra bað la mýþ týr. 

39 De ðiþ tir me yö ner ge le ri bir ta raf tan tek izin il ke si ni ge tir miþ tir; böy le ce mer kez ül ke de de -
ne tim ma ka mý ta ra fýn dan ve ri len iz nin si gor ta lý risk ten ba ðým sýz ola rak tüm Top lu luk ül ke le rin de
ge çer li ol ma sý ný sað la mýþ týr. Di ðer ta raf tan da si gor ta ge nel þart la rý için onay zo run lu lu ðu nu kal dýr -
mýþ ve özel lik le can si gor ta sýn da, si gor ta cý ya, bil gi ver me yü kü mü nü yük le miþ tir. Ko mis yon, yü rür -
lük te olan yö ner ge ler de ya pý lan de ði þik lik le rin sa yý ca faz la ol ma la rý ne de niy le, or ta ya çý kan kar ma -
þa yý ön le mek ama cýy la yö ner ge le rin sa de leþ ti ril me si ça lýþ ma la rý da yap mak ta dýr. Ýlk ola rak can si -
gor ta sý do la yý sýy la çý ka rý lan yö ner ge le rin da ha açýk ve an la þý la bi lir bir ha le ge ti ri le bil me si için
05/11/2002 ta rih li ve 2002/83 sa yý lý yö ner ge yi ya yýn la mýþ týr. 

40 AT, si gor ta söz leþ me si hu ku kun da üye ül ke le rin ulu sal hu kuk la rý nýn uyum laþ tý rýl ma sý na yö -
ne lik ça lýþ ma lar da yap mýþ, an cak gi ri þim ba þa rý sýz kal mýþ týr. Ger çek ten, 1979'da Ko mis yon Kon -
se ye si gor ta söz leþ me si ne iliþ kin bir yö ner ge ta sa rý sý sun muþ tur. Bu ta sa rý yý, 1980'de Kon se yin, Av -
ru pa Par la men to su'nun ve Eko no mik ve Sos yal Ko mi te nin kur duk la rý ça lýþ ma grup la rý nýn de ði þik -
lik öne ri le ri ni dik ka te alan ye ni bir ta sa rý sý iz le miþ tir. Ta sa rý, si gor ta et ti re nin söz leþ me nin ya pýl ma -
sý, ri zi ko nun aðýr laþ ma sý ve ger çek leþ me si hal le rin de dav ra nýþ ve ih bar yü küm lü lük le ri nin uyum laþ -
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tý rýl ma sý na yö ne lik hü küm le ri içer mek tey di. Ay rý ca, ta sa rý da prim öden me si, söz leþ me nin sü re si ve
so na er me si, si gor ta lý üçün cü ki þi nin hu kukî du ru mu ile il gi li hü küm ler de ön gö rül müþ tü. Ta sa rý nýn
uy gu lan ma ala ný za rar si gor ta la rýy la sý nýr lýy dý; has ta lýk, can, ha va ve ta þý ma si gor ta la rý kap sam dý þý
bý ra kýl mýþ tý. Öne ri, yö ner ge ye dö nüþ tü rü le me miþ tir. Çün kü, Ko mis yon si gor ta söz leþ me si hu ku ku -
nun uyum laþ tý rýl ma sý ça lýþ ma la rýn dan vaz ge çe rek ta sa rý yý ge ri çek miþ tir. 

41 Top lu luk, be lir li si gor ta dal la rý na iliþ kin ola rak, kýs men si gor ta söz leþ me si hu ku ku açý sýn dan
da önem li olan ba zý hü küm le ri de içe ren, özel yö ner ge ler de çý kar mýþ týr. Bu bað lam da, 25/02/1964
ta rih li “Re asü rans ve Ret ro ses yon Ala nýn da Ser best (Mes lek) Hiz met Edim le ri nin ve Yer leþ me Öz -
gür lü ðü ne Ýliþ kin Sý nýr la ma la rýn Kal dý rýl ma sý na” da ir 64/225 sa yý lý yö ner ge yi ana bi li riz.

42 733/239 sa yý lý "Ýlk Yö ner ge nin Tu ris tik Des tek Edim le riy le Ýl gi li Ola rak De ðiþ ti ril me si ne”
da ir 10/12/1984 ta rih li ve 84/641 sa yý lý yö ner gey le, yer leþ me öz gür lü ðü önün de ki en gel le rin kal dý -
rýl ma sý ný sað la mak ama cý gü dül müþ tür. 

43 22/06/1987 ta ri hin de 870344 sa yý lý “Hu kukî Ko ru ma Si gor ta sý Hak kýn da ki, Yö ne ti me Ýliþ -
kin ve Hu ku ki Hü küm le rin Uyum laþ tý rýl ma sý” yö ner ge si ise ba zý maddî ku ral lar da içer mek te dir. 

44 733/239 sa yý lý bi rin ci yö ner ge nin kre di ve ke fa let si gor ta la rý açý sýn dan de ðiþ ti ril me si ne iliþ -
kin 22/06/1987 ta rih ve 87/343 sa yý lý yö ner ge ile, ilk yö ner ge hü küm le ri ni kre di ve ke fa let si gor ta -
la rý açý sýn dan ta mam la yan hü küm ler ge ti ril miþ tir. 

D) Av ru pa'da Ti ca ret Hu ku ku Ala nýn da Re form Ko nu la rý
45 Ta sa rý ya ye ni gi ren ve ya de ðiþ ti ri len ku rum la rýn ço ðu Av ru pa'nýn çe þit li ül ke le rin de, özel -

lik le 1970'den bu ya na ger çek leþ ti ri len re form lar dan esin le ni le rek ka le me alýn mýþ týr. Bu se bep le,
Av ru pa dev let le rin de ti ca ret hu ku ku ala nýn da han gi alan lar da de ði þik lik ya pýl dý ðý nýn, ya ni re form
ko nu la rý nýn ký sa ca açýk lan ma sý, Ta sa rý da ki ye ni ku rum la rýn an la þýl ma sý yö nün den ya rar lý dýr. 

I. Ti carî Ýþ let me Ki ta bý na Gi ren Ko nu lar
46 AB üye si ül ke ler de Ta sa rý nýn ti carî iþ let me ki ta bý nýn kap sa mý na gi ren te mel ko nu lar da ye -

ni leþ tir me ler ti ca ret si ci li, ti ca ret un va ný ve hak sýz re ka be te iliþ kin hü küm ler de ya pýl mýþ týr.
1. Ti ca ret Si ci li
47 Av ru pa ül ke le rin de ti ca ret si ci li re for mu þu nok ta la ra odak lan mýþ týr: (a) Ti ca ret si ci li nin kü -

tük þek lin de de ðil de elek tro nik or tam da tu tul ma sý ve bu na bað lý ola rak, tes ci le da ya nak oluþ tu ran
bel ge le rin ay ný or tam da dos ya lan ma sý ve sak lan ma sý Av ru pa'da yay gýn lýk ka zan mýþ týr. Al man ya, Ýs -
viç re, Fran sa ve Ýs veç bu ko nu da ör nek ola rak gös te ri le bi lir. (b) Ale ni ye tin ar tý rýl ma sý ile ti ca ret si -
ci li nin olum lu ve olum suz iþ le vi ge niþ le til miþ ve ge liþ ti ril miþ tir. (c) Gö rü nü þe gü ven ku ra mý, ti ca -
ret si ci li nin mer ke zi ha li ne gel miþ tir. Ge liþ me de AET'nin 68/151 sa yý lý bi rin ci yö ner ge si et ken ol -
du ðun dan bu re form ge nel ni te lik te dir. Ka bul edi len il ke ler ge re ðin ce, ilan edi len içe rik le tes cil edi -
len hu sus ara sýn da ki çe liþ ki üçün cü ki þi le ri et ki le ye mez, bu fark lý lýk üçün cü ki þi le re ile ri sü rü le mez.
Üçün cü ki þi ila na da ya na bi lir.

2. Ti ca ret Un va ný
48 Ti ca ret un va ný na iliþ kin de ði þik lik ler, ka mu yu ay dýn lat ma il ke si çer çe ve sin de ger çek leþ miþ -

tir. Ýlk ola rak, AET'nin 68/151 sa yý lý yö ner ge si ile, ser ma ye þir ket le ri nin kul lan dý ðý mek tup lar da ve
si pa riþ form la rýn da, þir ke tin mer ke zi nin, si cil nu ma ra sý nýn, tü rü nün ve tas fi ye ha lin de bu lun du ðu -
nun be lir til me si zo run lu ðu ge ti ril miþ tir. Üye dev let ler den ba zý la rý, zo run lu ðun kap sa mý ný ge niþ let -
miþ (me selâ, Al man ya'da þir ket kýr ta si ye si ne yö ne tim ku ru lu üye le ri nin ad ve so yad la rý nýn ya zýl ma -
sý da þart týr) ve ge rek li li ðe uy ma ma nýn yap tý rý mý ný da gös ter miþ ler dir.
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49 Al man ya ve Ýs viç re gi bi ül ke ler un va nýn ger çe ði yan sýt ma sý il ke si bað la mýn da da ti ca ret un -
va ný na iliþ kin hü küm le ri ni þe kil len dir miþ ler dir. 

3. Hak sýz Re ka bet
50 Av ru pa Top lu luk la rý Mah ke me si nin 1979 ta rih li Cas sis-de Di jon ka ra rýn dan be ri, yer le þik

gö rü þü, re ka be tin dü rüst lük il ke si bað la mýn da dü zen len me si yet ki si nin üye dev let le re ait ol du ðu dur.
Söz ko nu su yet ki ye da ha son ra ya nýl tý cý ve ya ger çe ðe uy ma yan rek lam lar hak kýn da hak sýz re ka bet
ku ral la rý ko nu la bil me si de ek len miþ tir. Ay rý ca, tü ke ti ci de hak sýz re ka be te kar þý ko ru ma nýn kap sa -
mý na alýn mýþ týr. Tü ke ti ci nin hak sýz re ka be te da ir ku ral lar la da ko run ma sý, Al man ya'da bir yüz yýl -
dan faz la bir sü re dir uy gu la nan 1896 yý lýn da ka bul edi len ka nu nun ye ri ne ge çen 07/07/2004 ta rih li
Hak sýz Re ka be te Kar þý Ka nun ile Ýs viç re'nin 1986 yý lýn da ka bul edi len Hak sýz Re ka bet Ka nu nun da
da ka bul edil miþ tir. Her iki Ka nun bu yön de bir çok ku ra lý içer mek te dir. Ni te kim AET, üye dev let -
le rin ya nýl tý cý rek lam la ra iliþ kin ulu sal hü küm le ri ni uyum laþ týr mak ve bu bað lam da ko nu yu dü zen -
le mek ama cýy la 84/450 sa yý lý teb li ði ya yýn la mýþ týr. Bu teb lið da ha son ra AT'ýn kar þý laþ týr ma lý rek -
lam la ra iliþ kin 97/55 sa yý lý yö ner ge siy le ta mam lan mýþ týr. En son ola rak da Av ru pa Par la men to su ve
Kon sey ta ra fýn dan ka rar laþ tý rýl mýþ AT/2005/29 sa yý lý 11/05/2005 ta rih li Hak sýz Ýþ Uy gu la ma la rý na
Ýliþ kin Yö ner ge (GRuR Int. 2005, 569) ya yýn lan mýþ týr. Di ðer yan dan, AT'ýn 2002/58 sa yý lý ve
12/07/2002 ta rih li, ki þi ye öz gü ve ri le rin iþ len me si ve ko run ma sý na iliþ kin yö ner ge si de hak sýz re ka -
bet le ya kýn dan il gi li dir. Ni te kim Al man ya'nýn 2004 yý lýn da ka bul edi len Ka nu nun ba zý hü küm le ri -
ne bu yö ner ge nin ku ral la rý yan sý mýþ týr.

Al man Ka nu nu nun bi rin ci pa rag ra fý, hak sýz re ka be te iliþ kin ka nu nun, ra kip le rin, tü ke ti ci le rin ve
di ðer pi ya sa il gi li le ri nin hak sýz re ka bet ten ko run ma la rý na hiz met et ti ði ni be lirt miþ tir. Ýs viç re Ka nu nu -
nun ama cý da ay ný üç lü yü ko ru mak týr. Aný lan Ka nu nun 1 in ci mad de si ka nu nun ama cý nýn, bü tün ka -
tý lan la rýn men fa ati ne, hu ku ka uy gun (dü rüst) ve bo zul ma mýþ re ka be tin sað lan ma sý ol du ðu nu be lirt -
miþ tir. Hak sýz re ka bet hu ku kun da ki bu ye ni bo yu tun Av ru pa'da ge nel lik le ge çer li ol du ðu söy le ne bi lir.

51 Av ru pa ül ke le rin de, bir söz leþ me nin ta raf la rý ný söz leþ me nin ihlâli ne ve fes he dil me si ne yö -
nelt mek ve ya teþ vik et mek; baþ ka sý nýn yap tý ðý iþ ten fay da lan mak, üre tim ve ti ca ret sýr la rý ný alýp kul -
lan mak ve ya kul lan dýr mak; ça lýþ ma ko þul la rý na uy ma mak ve ge nel iþ lem þart la rý ný kö tü ye kul lan -
mak, hak sýz re ka be tin en çok rast la nan þe kil le ri ara sýn da yer al mýþ týr. Di ðer yan dan, bu sa yý lan lar
da da hil ol mak üze re hu ku ka ay ký rý iþ let me uy gu la ma la rý ve yön tem le ri AB'nin gün de min de dir. Bu
ko nu da ha zýr lan mýþ bu lu nan 08/07/2003 ta rih li "Tü ke ti ci nin Ko run ma sýn da Ýþ bir li ði Tü zü ðü" Öne -
ri si (KOM, 2003, 443) tar týþ ma ya su nul muþ tur. 

52 Emek il ke si nin güç len me si ve et ki ala ný nýn ge niþ le til me si de, hak sýz re ka bet hu ku ku na ka -
zan dý rý lan ye ni bir içe rik tir.

53 Ni ha yet, hak sýz re ka be te iliþ kin ku ral la rýn Av ru pa'da ka mu sek tö rü nü de kap sa ma sý, ka mu ku -
ru luþ la rý nýn da ay ný hü küm le re tâbi ký lýn ma sý yak la þý mý da üze rin de du rul ma ya de ðer bir ge liþ me dir.

4. Acen te
54 AET'nin 18/12/1986 ta rih li ve 86/653 sa yý lý yö ner ge si çer çe ve sin de, AB üye le ri nin acen ta

hu kuk la rý hem uyum laþ tý rýl mýþ hem de mo dern leþ ti ril miþ tir. Söz ko nu su dü zen le me, AB üye si ül -
ke le rin ulu sal acen te hu kuk la rý ný üç yön den et ki le miþ tir: a) Ön ka rar usu lü bað la mýn da AB çer çe ve -
sin de yo rum ve uy gu la ma bir li ði sað lan mýþ týr; b) yö ner ge ye uy gun yo rum ve hu kuk ge liþ tir me il -
ke siy le bu alan da bir or tak AB hu ku ku oluþ ma ya baþ lan mýþ týr; c) aný lan il ke ler acen ta ya iliþ kin hü -
küm le ri üye ül ke le rin ulu sal hu kuk la rýn da ade ta em re di ci bir ko nu ma ge tir miþ tir. Yö ner ge nin önem
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ta þý yan dü zen le me le ri, acen ta nýn üc re ti, ko run ma sý, fe sih sü re le ri ve ya ban cý acen te le re iliþ kin dir.
Bu ko nu lar AB'ye üye ül ke ler de re form ko nu la rý ný oluþ tur muþ tur. Ba zý AB ül ke le rin de acen te nin
hak la rý ara sýn da, özel lik le üc ret hak kýn da il gi çe ki ci ge niþ le me ler ol muþ tur. Al man ya'da 1989 de ði -
þik li ðiy le, ba zý þart la ra bað lý ola rak, acen te söz leþ me si nin so na er me sin den son ra ya pý lan söz leþ me -
ler do la yý sýy la da üc ret öden me si ka bul edil miþ tir. 

II. Ti ca ret Þir ket le ri Ki ta bý na Gi ren Ko nu lar
1. Bir leþ me, Bö lün me ve Tür De ðiþ tir me
55 AET'nin, bir leþ me le re iliþ kin 78/855 ve bö lün me ler hak kýn da ki 82/891 sa yý lý yö ner ge le ri,

AB ül ke le rin de bir leþ me le rin, bö lün me le rin ve tür de ðiþ tir me le rin ay rýn tý lý bir tarz da dü zen len me -
si ne yol aç mýþ týr. AB üye si ül ke ler dý þýn da, Ýs viç re de bu di na mik ten et ki len miþ tir. Ba zý ül ke ler, ye -
ni den ya pý lan dý rýl ma la rý ný ve tür de ðiþ tir me le ri ni, þir ket le ri aþan bir ge niþ lik te ele al mýþ lar dýr. Al -
man ya ve Ýs viç re, ya pý sal ve tür sel de ði þik lik hü küm le ri nin kap sa mý na, ti carî iþ let me yi, der ne ði, va -
kýf la rý, ba zý ka mu tü zel ki þi le ri ni de sok muþ tur. Ýs viç re ay rý ca, mal var lý ðý de vir le ri ni de, ye ni den ya -
pý lan dýr ma kon sep ti için de de ðer len dir miþ ve bu na iliþ kin hü küm le re Bir leþ me Ka nu nun da yer ver -
miþ tir. Üç ya pý sal de ði þik lik, þe kil len me ser bes ti si, or tak la rýn ko run ma sý, or tak lý ðýn (üye li ðin) sü -
rek li li ði ve or tak lar ile in ti fa se ne di sa hip le ri gi bi di ðer hak sa hip le ri nin ko run ma sý te mel le ri üze ri -
ne in þa edil miþ tir. Bö lün me de kýsmî küllî ha le fi yet ye ni vur gu la nan bir il ke dir; ay rýl ma ak çe si,
denk leþ tir me, ala cak lý la rýn ko run ma sý, bir leþ me ye, bö lün me ye ve tür de ðiþ tir me ye ka tý lan la rýn özel
so rum lu luk la rý ile iþ iliþ ki le ri nin geç me si ye ni bir an la yýþ la ele alýn mýþ týr. 

2. Þir ket le rin Sý ný ra þan Ha re ket li li ði
56 Sý ný ra þan, ya ni bir ül ke nin bir þir ke tiy le il gi li bir leþ me, bö lün me gi bi bir ya pý sal de ði þik li ðin

o ül ke nin sý ný rý dý þýn da (öte sin de) baþ ka bir ül ke de ger çek leþ ti ði; sý ný ra þan mer kez de ðiþ tir me le ri, sý -
ný ra þan bir leþ me ler ve bir leþ me ler kap sa mýn da sý ný ra þan et ki li bö lün me ler, ya ban cý ül ke ler de esas fa -
ali ye tin yo ðun la þa ca ðý þu be ler açýl ma sý Av ru pa'da þir ket le rin ha re ket li li ði þek lin de ifa de edil mek te -
dir (cor po ra te mo bi lity). Bu açý dan 35 no lu pa rag raf ta aný lan Av ru pa Top lu luk la rý Mah ke me si ka rar -
la rý öð re ti de fark lý gö rüþ le rin ile ri sü rül me si ne se bep ol muþ tur. Ha re ket li lik (ta þý na bi lir lik de de ni le -
bi lir) gün cel ve can lý tar týþ ma la rýn ko nu su dur. Av ru pa’nýn is te ði, iþ let me le rin “mo bil” ol ma sý dýr. Þir -
ket ler hu ku ku öð re ti si ta þý na bi lir li ðe baþ ka bir de yiþ le ha re ket li li ðe odak lan mýþ týr. An cak bu yol la iç -
pa zar ku ru la bi lir. Ýs viç re, (bir AB ül ke si ol ma dý ðý hal de) 2004 yý lýn da yü rür lü ðe gi ren bir leþ me le ri,
bö lün me le ri, tür de ðiþ tir me le ri ni ve mal var lý ðý de vir le ri ni dü zen le yen ký sa ca Bir leþ me Ka nu nu di ye
aný lan ka nu nun da, Mil let le ra ra sý Özel Hu kuk Ka nu nu na ek le di ði hü küm ler le sý ný ra þan bir leþ me le ri
dü zen le miþ tir. Aþa ðý da 93 no lu pa rag raf ta aný lan Yük sek Dü zey li Uz man lar Ra po run da, þir ket le rin
sý ný ra þan ha re ket li li ði ay rýn tý lý ola rak ele alýn mýþ, mer kez de ðiþ tir me, ku ru luþ ve mer kez te ori le ri bað -
la mýn da ir de len miþ tir. Ay ný ra por, so ru nu sý ný ra þan bir leþ me ler yö nün den de tar týþ mak ta dýr. 

Bu so run Tür ki ye için gün cel de ðil dir. An cak þir ket ler hu ku ku nun ge liþ me yön le rin den bi ri ola -
rak il gi çe ki ci dir ve Tür ki ye’nin ya kýn ge le ce ðin de gün cel lik ka zan ma sý ola sý lý ðý se be biy le araþ týr -
ma cý lar ca ele alýn ma sý ge rek li olan bir ko nu dur. Çok da uzun ol ma yan bir sü re için de mer kez de -
ðiþ tir me le ri ve sý ný ra þan bir leþ me ler ile “cor po ra te mo bi lity”, AB ile mü za ke re ler kap sa mýn da Tür -
ki ye için gün cel lik ka za na bi lir.

2. Ano nim Þir ket ler
a) Gü ven li Ku ru luþ ve Ser ma ye nin Ko run ma sý

57 Gü ven li ku ru luþ ile ser ma ye nin ko run ma sý, ano nim þir ke tin sý nýr lý so rum lu bir ti ca ret þir ke -
ti ol ma sýn dan kay nak la nan ve bir bi ri ni ta mam la yan iki ta þý yý cý il ke ve ya bir ta þý yý cý il ke nin iki yü -
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zü dür. Bu il ke ler, ve ya il ke, ser ma ye nin, þir ke tin hem iþ let me ko nu su nun hiz me tin de bu lun ma sý ný
hem de tam ta sar ruf yet ki si nin kap sa mýn da ol ma sý ný ifa de eder. “Hiz me tin de ol mak” ser ma ye nin,
ku ral ola rak, þir ke tin mül ki ye tin de ol ma sý, ser ma ye nin ger çek de ðe ri ile þir ke te fii len ge ti ril me si,
ko run ma sý ve ge ri ia de edil me me si þek lin de ta ným la nýr. AET'nin 13/12/1976 ta rih li ve 77/91 sa yý lý
þir ket le re iliþ kin ikin ci yö ner ge si de bu an la yý þý vur gu lar. Aný lan il ke ler, de net le me nin ama ca uy gun
ya pý la bil me si için, ba sit, þef faf lý ðý sað la yý cý ve açýk ku ru luþ ve ser ma ye ar tý rý mý hü küm le ri ni ge rek -
li ký lar.

Bu ve si le ile, 77/91 sa yý lý, 2. þir ket le re iliþ kin yö ner ge nin bir kaç de fa de ðiþ ti ði ne ve hep ser -
ma ye nin ko run ma sý il ke si ne bað lý ka lýn dý ðý na iþa ret et mek ge re kir. AT'ýn, iç pa zar da en gel le rin kal -
dý rýl ma sý bað la mýn da hu kukî hü küm le rin ba sit leþ ti ril me si [Simp ler Le gis la ti on for the in ter nal Mar -
ket (SLIM-Te am)] ça lýþ ma la rý ya pýl ma sý için kur du ðu SLIM-ça lýþ ma-ta ký mý, ser ma ye sað lan ma sý -
ný ko lay laþ týr ma bað la mýn da öne ri le ri ara sý na, teh li ke oluþ tur ma yan bel li hal ler de, aynî ser ma ye nin
bi lir ki þi ler ce de ðer len di ril me sin den vaz ge çil me si ni de al mýþ týr (93 no lu pa rag raf ta aný lan Yük sek
Dü zey li Uz man lar Ra po ru'na ba ký nýz.).

Bu gün AB üye si dev let le rin bi lan ço hu kuk la rý nýn gün cel so ru nu IFRS'in, mün fe rit þir ket bi lan ço -
la rý na da uy gu la nýp uy gu lan ma ya ca ðý dýr. Çün kü, AB Kon se yi 2005 yý lýn dan iti ba ren sa de ce pay se -
net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket ler de ve sa de ce kon so li de fi nan sal tab lo la rýn IFRS'e gö re dü -
zen len me si zo run lu ðu nu ge tir miþ, kon so li de ol ma yan fi nan sal tab lo la ra uy gu la na cak stan dart lar da üye
dev let le ri ser best bý rak mýþ týr (68 no lu pa rag raf). IFRS'in te me lin de ya tan dü þün ce, bi lan ço nun, sa de -
ce, bir iþ let me nin fi nan sal du ru mu ile bu hu sus ta mey da na ge len de ði þik lik ler hak kýn da bil gi ver me iþ -
le vi ni ha iz ol du ðu dur. Bu na kar þý lýk, Ka ra Av ru pa sý an la yý þýn da, bi lan ço nun bu tür bil gi len dir me ya -
nýn da, en az bu nun ka dar önem li bir di ðer gö re vi de, ser ma ye nin ia de edi lip edil me di ði ni, ser ma ye ye
fa iz ve ri lip ve ril me di ði ni, yýl lýk kârýn ka nun ve esas söz leþ me ye gö re kul la ný lýp kul la nýl ma dý ðý ný, da -
ðý tý la nýn kâr olup ol ma dý ðý ný, ser ma ye nin za rar lar la yi ti ri lip yi ti ril me di ði ni, kâr da ðý tý mý nýn ser ma ye -
den ve ser ma ye nin gü ven ce si olan ye dek ler den ya pý lýp ya pýl ma dý ðý ný da or ta ya koy ma sý dýr. Ya ni Av -
ru pa an la yý þýn da, ser ma ye nin ko run ma sý il ke si ile bi lan ço ara sýn da sý ký bir bað lan tý var dýr. Þim di AB
üye si dev let ler IFRS'i kon so li de ol ma yan bi lan ço la ra da uy gu lar lar sa, ser ma ye nin ko run ma sý il ke sin -
den öz ve ri de bu lu nup bu lun ma ya cak la rý nýn de ðer len dir me si ni yap mak ta dýr lar.

58 Son yýl lar da, ser ma ye nin ko run ma sý il ke si nin Ka ra Av ru pa sý ano nim þir ket ler hu ku kun da ki
iti bar lý ko nu mu nu sor gu la yan gö rüþ le re sýk ça rast lan mak ta dýr. Bu eði lim be lir gin dir. Gö rü þün tem -
sil ci le ri gün geç tik çe faz la laþ mak ta dýr. Bu na kar þý lýk sý nýr lý so rum lu luk sis te mi nin, söz ko nu su il ke
ol ma dan ayak ta ka la ma ya ca ðý dü þün ce si di le ge ti ril mek te dir. Bü yük ço ðun luk il ke nin hâla ano nim
þir ket ler hu ku ku açý sýn dan vaz ge çil mez ni te lik te ol du ðu nu ka bul et mek te dir. IFRS'nin aný lan il ke -
ye du yar sýz ol du ðu yo ru mu ise, bu stan dart la ra iliþ kin, yü zey de ka lan hat ta hak sýz bir yar gý dýr. 

b) Ted ri ci Ku ru lu þun Kal dý rýl ma sý

59 Ba sit ve gü ven li ku ru luþ an la yý þý Av ru pa’da ted ri ci ku ru lu þun kal dý rýl ma sý so nu cu nu do ður -
muþ tur. Çün kü, bu tür ku ru luþ han tal ve ka rý þýk týr. Ni te kim Al man ya, Avus tur ya, Bel çi ka, Fran sa,
Hol lan da ve Ýs viç re baþ ta ol mak üze re he men he men tüm Av ru pa ül ke le rin de ted ri ci ku ru luþ ar týk
mev cut de ðil dir. Hal ka açýk ku ru luþ, ani ku ru lu þun hal ka açýl ma ile ta mam lan ma sý dü þün ce si ne da -
ya nan ye ni yön tem ler le sað la na bil mek te dir. 
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c) As garî Ser ma ye
60 AET'nin þir ket le re iliþ kin 13/12/1976 ta rih li 77/91 sa yý lý ikin ci yö ner ge sin den bu ya na, AB

üye si ül ke ler de as garî ser ma ye vaz ge çil mez ni te lik te bir ge rek li lik ola rak ka bul edil mek te dir. Ala -
cak lý la ra gü ven ce sað la mak ama cýy la birçok AB üye si as garî ser ma ye ra ka mý ný yük selt miþ tir. As -
garî ser ma ye ol ma dan sý nýr lý so rum lu luk ol maz dü þün ce si Av ru pa’da hâlâ ha kim dir. Bu, as garî ser -
ma ye nin kre di gü ven li ði ni sað la dý ðý, ala cak lý la rýn or tak gü ven ce yi oluþ tur du ðu ve özel lik le hal ka
açýk þir ket ler de se rü ven ci le ri cay dýr dý ðý inan cý nýn ürü nü dür. An cak bu dü þün ce de 1990'lý yýl lar dan
be ri sar sýl ma ya baþ la mýþ týr. As garî ser ma ye nin sý nýr lý so rum lu luk il ke si ne ya ra rý ve sað la dý ðý gü -
ven ce sor gu lan mak ta dýr. Bu gö rüþ ler 93 no lu pa rag raf ta ki Yük sek Dü zey li Uz man lar Ra po ru na da
yan sý mýþ týr. As garî ser ma ye kav ra mý, uzun yýl lar ser ma ye nin ko run ma sý il ke si yö nün den ol maz sa
ol maz gö rül müþ, kâr da ðý tý mý nýn ser ma ye den ve ya ser ma ye nin ade ta ta mam la yý cý sý ola rak ön gö rül -
müþ bu lu nan ka nunî (zo run lu) ye dek ak çe ler den ya pýl ma sý ný en gel le yen bir sý nýr ola rak de ðer len di -
ril miþ tir. Çün kü, geç miþ yýl za rar la rý ka pa týl ma dan kâr da ðý tý la maz; ka nunî ye dek ak çe, ser ma ye nin
be lir li bir tu ta rý ný aþ ma dýk ça an cak ka nun la be lir le nen yer le re har ca na bi lir: yok sa pay sa hip le ri ne
ak ta rý la maz, ser ma ye ye ek le ne mez. Bu iki ya sak Av ru pa ül ke le ri nin or tak il ke le ri dir. Yük sek Dü -
zey li Uz man lar Ra po run da (93 no lu pa rag raf) as garî ser ma ye nin þir ke tin re ka bet gü cü ne et ki si in -
ce len miþ, il ke nin bu açý dan ne ya ra rý ne za ra rý ol du ðu so nu cu na va rýl mýþ týr. An cak “re ka bet gü cü”
öl çü tü nün el ve riþ li olup ol ma dý ðý ken di ba þý na bir so run dur.

d) As garî Ýti barî De ðer Pay ile Ýti barî De ðer siz ve Ger çek Ol ma yan Ýti barî De ðer siz Pay lar
61 AT yö ner ge le ri as garî iti barî de ðe re iliþ kin her han gi bir hük mü içer me mek te dir. Bu çe kin -

gen lik te Av ru pa'da ken di si ni bel li eden bir eði li min ro lü ola bi lir: Ger çek ten Av ru pa'da hem hu kuk
ve fi nans öð re ti si hem ser ma ye pi ya sa sý uz man la rý hem de uy gu la yý cý lar ve il gi li çev re ler iti barî de -
ðe rin ya rar lý ol du ðu na iliþ kin gö rüþ le re kar þý çýk mak ta dýr (93 no lu pa rag raf ta aný lan ra por, IV 3 b).
Eleþ ti ri ler þöy le özet le ne bi lir: (a) Pi ya sa, özel lik le bor sa de ðe ri oluþ tu ðu an dan iti ba ren iti barî de -
ðer, pa yýn/pay se ne di nin de ðe ri ni be lirt me iþ le vi ni yi tir mek te, kar ma þa ya yol aç mak ta dýr. (b) Pa yýn
kaydîleþ ti ril me si nin yay gýn laþ ma sýy la bu kav ram an lam sýz hâle gel miþ tir. (c) Ýti barî de ðe rin, ser ma -
ye nin ko run ma sýn da ki, oy hak ký nýn he sap la nýp be lir len me sin de ki, ser ma ye nin azal týl ma sý ve bor ca
ba týk lý ða kar þý alý na cak ön lem le rin uy gu lan ma sýn da ki iþ lev le ri abar týl ma ma lý dýr. Ame ri ka Bir le þik
Dev let le ri'nde iti barî de ðer bu lun ma dý ðý hal de tüm bu so run lar ko lay ca çö zül müþ tür. Ýti barî de ðer li
sis tem den iti barî de ðer siz re ji me ge çi þin de zor ol ma ya ca ðý ay rý ca ile ri sü rü lür. 

AB'de ulu sal pa ra dan Av ro'ya dö nüþ te kar þý la þý lan sý kýn tý lar iti barî de ðe re þüp he ile ba kan la rýn
sa yý sý ný ço ðalt mýþ týr. 

62 Bu gün Bel çi ka, Ýn gil te re, Ýtal ya iti barî de ðer siz pay la rý ka bul et miþ ler dir.
63 Ýti barî de ðer li pay lar dan tam ola rak vaz ge çe me yen ül ke ler, bu pay lar ya nýn da, öð re ti de bir çe -

þit "ro tuþ" ve ya "koz me tik" dü zen le me ola rak ni te le nen ye ni ve (ta bir ca iz se) “ara da ku rum”a yer ver -
miþ ler dir: Bu “ya rý iti barî de ðer siz” ve ya “ger çek ol ma yan iti barî de ðer siz pay” þek lin de ad lan dý rý lan
pay dýr. Al man lar 25/03/1998 ta rih li "Stüc kak ti en ge setz" ile sis tem le ri ne sok tuk la rý bu pa ya "Stüc kak -
ti en" de miþ ler dir. Ay ný pay la rý Fran sýz lar 02/07/1998 ta rih li Ka nun la Fr. TK 228-8 in ci mad de si ne yer -
leþ tir miþ ler dir. Aný lan mad de de esas söz leþ me de pa yýn iti barî de ðe ri nin gös te ril me si zo run lu ðu kal dý -
rýl mýþ týr. Fran sýz hu ku kun da bu ku rum Bel çi ka hu ku kun da ki ke sir pa ya (ac ti on du qu oti te) ben ze til -
mek te dir. Ger çek ol ma yan iti barî de ðer siz pay sis te min de, esas söz leþ me de ser ma ye nin kaç adet pa ya
bö lün dü ðü nün ya zýl ma sýy la ye ti nil mek te, fa kat pa yýn iti barî de ðe ri be lir til me mek te dir. Ano nim þir ket -
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ler re for mu ile il gi li ça lýþ ma lar sý ra sýn da, Ýs viç re’de bu tür için "ses siz (ka lan) pay se net le ri" te ri mi kul -
la nýl mýþ týr. Çün kü pay se ne di iti barî de ðer hak kýn da sus kun dur. Pay se ne din de o se ne din içer di ði pa -
yýn ser ma ye ye ora ný (1/1.000.000) gi bi bir oran la gös te ril mek te, an cak iti barî de ðer ifa de edil me mek -
te dir. Al man la rýn ve Fran sýz la rýn bu, faz la bir þey ifa de et me yen ara for mü le, Av ro ya ge çiþ sý kýn tý sý se -
be biy le il ti fat et tik le ri öð re ti de ile ri sü rül müþ tür. Türk Ti ca ret Ka nu nu Ko mis yo nun da da TL'den al tý
sý fýr atýl ma sý nýn çý ka ra bi le ce ði güç lük ler se be biy le ben ze ri öne ri ler ya pýl mýþ týr. 

64 Av ru pa'da ki ký sa ca özet le nen kar þýt lý ða rað men, iti barî de ðer ye ri ni ko ru mak ta dýr. Bu nun en
önem li se be bi, iti barî de ðer terk edi lin ce sis tem de önem li bir de ði þik lik yap mak ih ti ya cý nýn he men
or ta ya çý ka ca ðý dýr. Av ru pa, he nüz bü yük çap lý bir sis tem de ði þik li ði ne ha zýr gö rül me mek te dir. An -
cak aký mýn hýz lý ve ik na edi ci ol du ðu da þüp he siz dir. 

e) Þir ke tin Ken di Pay la rý ný (Pay Se net le ri ni) Ýk ti sa bý
65 AB üye si ül ke ler, bir ano nim þir ke tin ken di pay se net le ri ni ik ti sap et me si ve re hin ola rak ka -

bul et me si ya sa ðý kla sik dog ma tik dü ze nin den uzak laþ mýþ, "ame ri kan çiz gi si"ne da ha ya kýn bir ko nu -
ma gel miþ tir. Bun da, AET'nin, 13/12/1976 ta rih li þir ket le re iliþ kin ikin ci yö ner ge si nin et ki si bü yük tür.
Yö ner ge de ya sak, ku ral ola rak, ko run muþ tur de mek ger çe ði yan sýt maz. Çün kü, ya sak ko run ma mýþ, bir
þir ke tin ken di pay se net le ri ni ik ti sap ede bi le ce ði ka bul olun muþ an cak ik ti sap þart la ra ve sý nýr la ra bað -
lan mýþ týr. Ön gö rü len is tis na lar la, sis tem baþ ka bir ek se ne otur tul muþ tur. Ana ku ral þu dur: Bir ano nim
þir ket, yö ne tim ku ru lu nun, on se kiz ay için de kul lan ma sý ko þu lu ile, ge nel ku rul dan ala ca ðý yet ki ye da -
ya na rak, ser ma ye si nin yüz de onu na ka dar, ken di his se se net le ri ni ik ti sap ede bi lir. Bu yet ki nin ara lýk -
sýz ye ni len me siy le, ya sak ser ma ye nin yüz de onu na ka dar uy gu lan maz du ru ma gel miþ tir. Ay rý ca, þir -
ke te pi ya sa ya pý cý sý  ro lü oy na ya bil me si ola na ðý da ta nýn mýþ týr. An cak, bu ser best re jim (yüz de on sý -
ný rý dý þýn da) bir sý nýr da ha içer mek te dir. O da ik ti sap edi le cek pay se net le ri nin öde ne ce ði kay nak týr. Ýk -
ti sap edi le cek pay la rýn be del le ri nin öden me si ne þir ke tin öz var lý ðý mü sa it ol ma lý dýr; be del ser ma ye den
öden me li dir; be del da ðý tý la bi le cek ye dek ler den kar þý lan ma lý dýr. Di ðer birký sým AB ül ke le ri yö ner ge de
yer al ma yan di ðer ba zý sý nýr lan dýr ma la ra da ha yer ve rir ler ken, di ðer birký sým ül ke ler de ya sa ðýn sý nýr -
la rý ný da ha da ge niþ let miþ ler dir. SLIM (ça lýþ ma) ta ký mý (93 no lu pa rag raf) yö ner ge dü ze ni ni ye te ri ka -
dar li be ral bul ma mak ta, yüz de on sý ný rý ný key fi bir oran ola rak gör mek te, ik ti sap be de li nin da ðý tý la bi -
lir ye dek ler den kar þý lan ma sý ge re ði ni eleþ tir mek te ve ser bes ti nin re hin ya sa ðý ný da kap sa ma sý ný sa vun -
mak ta dýr. Ha len AB Par la men to sun da tar tý þýl mak ta olan Pi ya sa nýn Kö tü ye Kul la nýl ma sý na Kar þý Ön -
lem ler Yö ner ge si’nin sis te mi da ha da yu mu þa ta ca ðý dü þü nül mek te dir.

f) Ala cak lý la rý Ko ru yan Al ter na tif Sis tem Ara yýþ la rý
66 As garî ser ma ye nin, as garî iti barî de ðer li pay ile mev cut ser ma ye yi ko ru ma re ji mi nin iþ lev -

le ri yö nün den sor gu lan ma sý, ala cak lý la rýn ko run ma sý ile il gi li ola rak, al ter na tif bir sis te min aran ma -
sý ge re ði ni or ta ya çý kar mýþ týr. Bu da kâr da ðý tým la rý nýn öde ye bi lir lik de ne ti mi ne bað lan ma sý dýr.
Öne ri len, fi nan sal ni te lik te bir de ne tim dir: Net mal var lý ðý, li ki di te ya ni dö nen var lýk la rýn ký sa va de -
li ala cak lar la kar þý la na bi lir li ði, þir ket le re ka nu nen li ki di te marj la rý ve ril me si gi bi. Bu al ter na tif sis -
tem yö ne tim ku ru lu nun gö rev ve so rum lu luk ala ný ný ge niþ le te cek tir (ba ký nýz; 93 no lu pa rag raf ta
aný lan ra por, IV 4 b). Sö zü edi len ön lem le rin sý nýr lý so rum lu luk il ke si yö nün den ir de len me si ano -
nim þir ket ler hu ku ku nun önü müz de ki yýl lar da tar týþ ma ko nu la rý ola cak týr. 

g) Pay sa hi bi nin Ko run ma sý
67 As garî ser ma ye ile as garî iti barî de ðe rin sa de ce ala cak lý la rý de ðil pay sa hi bi ni de ko ru ma dý ðý

gö rü þü, pay sa hi bi yö nün den de ko ru yu cu olan bir sis tem ara yý þý ný baþ lat mýþ týr. Ara yýþ, þef faf lýk, ka -
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mu yu ay dýn lat ma, pay sa hip li ði ve az lýk hak la rý gi bi kla sik araç la rýn dý þý na yö nel miþ tir. Öð re ti ye ni
alan la ra el at mýþ týr. Öne ri le ri þöy le sý ra la ya bi li riz: (a) Pay sa hi bi nin rüç han hak ký da ha et ki li bir þe kil -
de ko run ma lý, ya ni esas söz leþ me ve ya ge nel ku rul ka ra rý ile aný lan hak da ha güç sý nýr lan dý rý la bil me -
li ve kal dý rý la bil me li dir. Pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren þir ket ler de, ge le cek te pay sa hi bi ni bek le -
yen en önem li teh li ke, þir ke te ka týl ma pa yý nýn su lan dý rýl ma sý dýr. (b) Bu nun için çý ka rý la cak ye ni pay -
la rýn de ðe ri nin dü rüst (fa ir) ol ma sý ka nu nen sað lan ma lý dýr. Bor sa þir ket le rin de dü rüst de ðer, or ta la -
ma bor sa de ðe ri, pay se net le ri bor sa da iþ lem gör me yen þir ket ler de ise bu de ðer, de net le me gör müþ
yýl so nu fi nan sal tab lo la rý na gö re be lir le nen de ðer dir (ba ký nýz; 93 no lu pa rag raf ta aný lan ra por).

h) Ka mu yu Ay dýn lat ma/Þef faf lýk
68 Ano nim þir ket ler öð re ti sin de, ka mu yu ay dýn lat ma ve þef faf lýk te rim le ri ço ðu kez eþan lam lý

ola rak kul la nýl mak ta dýr. Ka mu yu ay dýn lat ma esa sýn da yýl so nu fi nan sal tab lo la rý bað la mýn da or ta ya
atýl mýþ ve ge liþ miþ bir öð re ti dir. Da ha son ra ano nim þir ket ler le il gi li her ko nu da uy gu la nýr bir kap -
sam ka zan mýþ týr. Ka mu yu ay dýn lat ma bu gün ye ri ni ol duk ça bü yük bir oran da da ha an la þý lýr bir kav -
ram olan þef faf lý ða bý rak mýþ týr. Þef faf lý ðýn yö nel di ði he def kit le ler da ha ge niþ tir. Þef faf lýk hal ka açýk
ano nim þir ket le ri mer kez alan bir an la yý þýn de ðil, bil gi top lu mu yak la þý mý nýn bir ürü nü dür. Her iki
te rim de son el li yýl dan be ri ano nim þir ket ler hu ku ku nun gün geç tik çe aðýr lý ðý ný ar tý ran de ðer le ri dir.
Gü nü müz de her ül ke þir ket ler hu ku ku nu bu de ðer ler te me lin de ye ni leþ tir mek te dir.

i) Ku rum sal Yö ne tim Ýl ke le ri
69 En kü çü ðün den en bü yü ðü ne ka dar tüm ül ke ler ku rum sal yö ne tim il ke le ri ne (ba ký nýz: 88

no lu pa rag raf) özel bir önem ver mek te ve bu il ke ler den olu þan en iyi uy gu la ma ko deks le ri ya yýn la -
mak ta dýr. Bu ko nu da hem 088’e hem de Ta sa rý yö nün den 136’ya ba ký nýz.

j) Or gan sal Ya pý nýn Ýyi leþ ti ril me si
70 Or gan sal ya pý nýn iyi leþ ti ril me si, or gan la rýn iþ lev le ri ni ama ca uy gun bir þe kil de ye ri ne ge tir -

me le ri ni sað la ya cak ku rum ve hü küm le rin ön gö rül me si ni ge rek li ký lar. Or gan la rýn iþ lev le ri ni ye ri ne
ge ti re bil me le ri nin vaz ge çil mez þar tý ise, bir or ga nýn ka rar ala bil me si dir. Yö ne tim ku ru lu ge rek ti ðin -
de top la na bil me li, ka rar al ma lý dýr. Ge nel ku rul da güç boþ lu ðu doð ma ma lý dýr. Ya ni ola bil di ði ka dar
çok pay sa hi bi ve ya tem sil ci si ge nel ku rul la ra ka tý la bil me li dir. Ka nun lar bu nu ye ni sis tem ler le sað la -
ya bil me li dir. Böl ge ge nel ku rul la rý, tem sil ci ler ku ru lu, mek tup la oy gi bi sis tem ler üze rin de ar týk ko -
nu þul ma mak ta dýr. Yö ne tim ku rul la rý ve ge nel ku rul lar elek tro nik or tam da, ya ni on-li ne ya pý la bil me -
li ve yö ne tim ku ru lu üye le riy le pay sa hip le ri on-li ne oy kul la na bil me li dir. Ýkin ci ola rak ge nel ku rul -
la rýn ka nu nen en dü þük ni sap la top la nýp ka rar ala bil me le ri nin sað lan ma sý dýr. Or gan sal ya pý nýn iyi leþ -
ti ril me si nin bir di ðer so ru nu or gan lar ara sýn da ki iliþ ki le rin iþ lev sel bö lün me ye gö re dü zen len me si dir.

k) Ge nel Ku rul
71 Yu ka rý da da ifa de edil di ði gi bi, ge nel ku ru lun bi rin ci çe tin so ru nu güç boþ lu ðu dur. So run

hem top lum sal hem de bir an lam da po li tik tir. Çün kü, pay sa hip le ri ge nel ku ru la ka týl ma yýn ca kü çük
an cak ka rar lý bir az lýk þir ke te ko lay ca ege men ola bil mek te ve ya güç boþ lu ðu ku rum sal ya tý rým cý ve -
ya pay se net le ri nin tev di edil di ði ban ka lar baþ ta ol mak üze re baþ ka la rýn ca dol du rul mak ta dýr. Eko no -
mik güç ba zen po li tik gü cü de et ki le mek te dir. Bu, özel lik le his se se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano -
nim þir ket le rin çok sýk ola rak kar þý laþ týk la rý bir du rum dur. So ru nu çöz mek için AB üye si dev let ler -
de, bir ta raf tan ban ka la ra tev di edi len his se se net le ri ne iliþ kin oy hak la rý ile il gi li ye ni ku ral lar ön gö -
rül mek te ve ge nel ku rul da tem sil ci ara cý lý ðý ile oy ver me ku rum sal laþ tý rýl mak ta, di ðer ta raf tan da ge -
nel ku rul da on-li ne oy ver me ola na ðý dü zen len mek te dir. On-li ne oy ver me Fran sa'da 15/05/2001 ta -
rih li ka nun la ka bul edil miþ tir. Ay ný ola nak Ýs kan di nav ül ke le rin de de var dýr. Al man ya ile Ýs viç re ise
bu sis te me geç mek ha zýr lý ðý için de dir ler. 93 no lu pa rag raf ta aný lan Yük sek Dü zey li Uz man lar Ra po -
ru ise AB üye si ül ke le re on-li ne oy ver me yi dü zen le me le ri ni tav si ye et mek te dir (III, 3 b).
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Ge nel ku rul la il gi li ye ni ve ku rum sal yö ne tim il ke le ri ne de uy gun dü þen ge liþ me, ya ni ge nel
ku rul la rýn on-li ne nak li ve on-li ne oy kul lan ma ya ola nak ta nýn ma sý Ta sa rý nýn da ka bul et ti ði mo dern
sis tem ler den bi ri dir (TK 1505 in ci mad de si). 

l) Yö ne tim Ku ru lu

72 Ku rum sal yö ne tim il ke le ri nin en çok et ki le di ði or gan yö ne tim ku ru lu dur. Bu or ga nýn ya pý -
sý, üye le rin gö rev le ri, ko num la rý ve so rum lu luk la rýy la il gi li öne ri le re her gün bir ye ni si ek len di ðin -
den re form sü re ci sü rek li dir. Bu gün 6762 sa yý lý Ka nun ile Ta sa rý nýn da ka bul et ti ði ku rul sis te mi
(bo ard system) ya nýn da, Al man ya'nýn Vors tand/Auf sicht srat ay rý mý na da ya lý iki li (dua list) ve Fran -
sýz la rýn ký sa ca PDG “Prési dent Di rec te ur Genéral” di ye aný lan ge nel mü dü rün þir ket baþ ka ný ol du -
ðu sis tem de bu lun mak ta dýr. Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri 'nin "bo ard" sis te mi için de ki yü rü tü cü olan
ve ol ma yan (exe cu ti ve/non exe cu ti ve) üye fark lý lý ðý na du yu lan il gi ise her ge çen gün art mak ta dýr.
SPK ba ðým sýz yö ne tim ku ru lu üye si uy gu la ma sý ný bu bað lam da baþ lat mýþ týr. Yö ne tim ku ru lu nun
ya pý sal yön den iyi leþ ti ril me si ve da ha mü kem mel bir iþ le yiþ dü ze ni ne ka vuþ tu rul ma sý ge rek li li ði ne,
Tür ki ye da hil hiç bir AB üye si dev le tin il gi siz kal ma sý müm kün de ðil dir. 

m) De net le me ve De net çi ler

73 Fi nan sal tab lo la rýn ve bir leþ me, bö lün me, tür de ðiþ tir me, ser ma ye nin ar tý rýl ma sý, azal týl ma -
sý gi bi iþ lem le rin de ne tim le ri nin ba ðým sýz de net le me ku ru luþ la rý ta ra fýn dan, uz man de net çi ler ce,
ulus la ra ra sý stan dart la ra gö re ya pýl ma sý uzun sü re den be ri AB ül ke le ri ta ra fýn dan ka bul edil miþ tir.
AET’nin de net çi ler ile il gi li, se ki zin ci yö ner ge si 1984'den be ri yü rür lük te dir. Yir mi yýl dan be ri Av -
ru pa, de net le me yi da ha da mü kem mel leþ tir miþ tir. 

De net le me yi ve de net çi yi ta ným la yan un sur ba ðým sýz lýk týr. Ba ðým sýz lýk ilk yak la þým da, de net -
çi nin de net le di ði þir ket ten ba ðým sýz, onun ba ký mýn dan ta raf sýz ol ma sý an la mý na ge lir. Bu se bep le,
de net çi ile þir ket ara sýn da ko nu su þir ke tin de net len me si olan bir iþ iliþ ki si nin var lý ðý ka bul edi le mez.
Bu ra da “de net çi” te ri mi, de net le me yi biz zat ya pan ki þi yi (de net le me ele ma ný ný) de ðil, ku ral ola rak,
de net le me þir ke ti ni ifa de eder. Ay ný de net çi ve ya de net le me ku ru lu þu þir ke ti uzun yýl lar de net le me -
me li dir. Uzun sü ren iþ ve ren-de net le yen iliþ ki si ba ðým sýz lý ðý ve ta raf sýz lý ðý or ta dan kal dý rýr. Alýþ kan -
lýk, “men subîyet/ai di yet” ya ra týr. Dün ya'da özel lik le En ron ola yýn dan son ra ki ge liþ me, de net le me
ku ru lu þu nun müþ te ri si ne de net le me dý þýn da hu kuk, ye ni den ya pý lan ma, de ðer le me vs. da nýþ man lý ðý
yap ma ma sý dýr. Bel ki ver gi bir is tis na oluþ tu ra bi lir. Yan ký sý bü yük 30/07/2002 ta rih li Sar ba nes-Ox -
ley Ka nu nu nun ana he de fi de net çi nin ba ðým sýz lý ðý dýr, onun için de net le me ile da nýþ ma hiz me ti ver -
me bir bi rin den ke sin ola rak ay rýl ma lý dýr. Av ru pa Ko mis yo nu, 16/05/2002 ta rih li ve 2002/590/AT
sa yý lý "AT'da Yýl so nu He sap De net çi le ri nin Ba ðým sýz lý ðý"na iliþ kin tav si ye ka ra rýn da, de net çi le rin
de net le me dý þýn da sun duk la rý hiz met le re, anah tar ko nu mun da ki de net le me ku ru lu þu or tak la rý nýn de -
ðiþ me le ri ne ve de net le me ku ru lu þu nun es ki or tak la rý nýn, müþ te ri den iþ ka bul et me le ri ne iliþ kin ku -
ral la ra yer ver miþ tir. Ku rum sal yö ne tim il ke le ri ne gö re ku rul ma sý ge re ken de net le me ko mi te si nin
önem li gö rev le rin den bi ri de ba ðým sýz de net çi nin ba ðým sýz lý ðý ný, ta raf sýz lý ðý ný ve müþ te ri ye baþ ka
hiz met sun ma ma sý ge re ði ni gö ze tim al týn da tut ma sý dýr. 

AB’nin en  çok üze rin de dur du ðu ko nu la rýn ba þýn da de net le me ve de net çi ler gel mek te dir (ba -
ký nýz: 220 no lu pa rag raf v.d.). Bu alan da ki son ge liþ me de net çi nin de net len me si ile, de net çi nin müþ -
te ri si ne baþ ka hiz met ver me si dir.
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n) Ser ma ye nin Sað lan ma sý nýn Ko lay laþ tý rýl ma sý
74 Ano nim þir ke tin fi nans ma ný, özel lik le öz kay nak ben ze ri fon lar la des tek len me si, ya ni ser ma -

ye si nin güç len di ril me si, tüm AB dev let le rin de re form ko nu la rý lis te si nin ba þýn da yer alýr. Ser ma ye
ih ti ya cý nýn sü rat le ve ko lay ca sað lan ma sý, ka nun ko yu cu la rý, ye ni ser ma ye tür le ri ya rat ma ya ve de -
ði þik ser ma ye ar tý rý mý yön tem le ri ara ma ya yö nelt miþ tir. Bu lu nan ye ni yol lar di ðer le ri ya nýn da þöy -
le sý ra la na bi lir: (a) Ka yýt lý ser ma ye hal ka açýk ano nim or tak lýk la ra öz gü bir sis tem ol mak tan çý ka -
rýl mak ta dýr, (b) þir ke tin ken di araç la rýn dan ser ma ye ar tý rý mýn da "araç lar" ar tý rýl mak ta dýr (ye dek ak -
çe ler ya nýn da, ye ni den de ðer le me fon la rýn dan, ta þýn maz ve iþ ti rak sa tý þý ge lir le rin den ya rar la nýl ma -
sý gi bi), (c) þar ta bað lý ser ma ye ar tý rý mý ka bul edil mek te dir, (d) aynî ar tý rým teþ vik edil mek te dir. 

o) Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Stan dart la rý (IFRS) ve Fi nan sal Tab lo lar
75 Bir ül ke nin, ser ma ye ve kre di pi ya sa la rý nýn, ulus la ra ra sý pi ya sa la rýn bir par ça sý ola bil me si;

ül ke nin ya ban cý ser ma ye yi çe ke bil me si, re ka bet pi ya sa sýn da güç ola rak yer ala bil me si ve pay se net -
le ri ni New-York, Lon dra, Frank furt, Ams ter dam ve Tok yo gi bi bü yük men kul de ðer ler bor sa la rý na
ko te et ti re bil me si için, tam þef faf lý ða da ya lý, ulus la ra ra sý mu ha se be stan dart la rý na gö re çý ka rýl mýþ fi -
nan sal tab lo la ra, bun la ra gö re ha zýr la nan yýl lýk ra po ra ve de net le me ra po ru na ih ti yaç var dýr. Ulu sal
mu ha se be stan dart la rý ye ri ni Ulus la ra ra sý Mu ha se be Stan dart la rý na ya ni IAS’a bý rak mýþ týr. IAS’nin
de ye ri ni, Ulus la ra ra sý Mu ha se be Stan dart la rý Ku ru lu (IASB) ile Ulus la ra ra sý Mu ha se be Stan dart la rý
Ko mi te si (IASC)'nin ha zýr la dý ðý, Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Stan dart la rý (IFRS) al mýþ týr; ka -
nun ko yu cu lar ka nun la rý ný aný lan stan dart la ra uy dur mak ta dýr. Ýs viç re'nin 1991 ta rih li ano nim þir ket
re for mu nun ba þa rý sý nýn sý nýr lý ola rak ni te len di ril me si nin se be bi, fi nan sal ra por la ma nýn ulu sal ku ral -
la ra öz gü len di ril me sin de Ýsv. BK’da ki he sap la ra iliþ kin hü küm le rin ye ter siz li ðin de aran ma lý dýr. Ýs ter -
se ulu sal ku ral lar ulus la ra ra sý stan dart lar dan esin len miþ ol sun lar, ulus la ra ra sý fi nans çev re le ri ge rek -
li þef faf lý ðýn sað lan dý ðý ný ka bul et me mek te dir. Ar týk böl ge sel eko no mik ve si ya sal bir lik le rin dü zen -
le me le ri de ye ter siz kal mak ta dýr. Bu nun en çar pý cý ör ne ði AB'dir. 12/07/2002 ta rih li “Ulus la ra ra sý
Mu ha se be Stan dart la rý nýn Uy gu lan ma sý na Ýliþ kin AT Tü zü ðü”nün ka bul edil me si nin se be bi bu dur.
AB’de ar týk pay se net le ri üye bir dev le tin hu ku ku na tâbi ve teþ ki lat lan mýþ bir pi ya sa da iþ lem gö ren
ano nim þir ket ler, 01/01/2005'de ve ya da ha son ra ki bir ta rih te baþ la ya cak he sap (fa ali yet) dö nem le ri
için, kon so li de yýl so nu fi nan sal tab lo la rý ný IFRS'ye gö re dü zen le mek zo run da lar. Bu adým de vir de -
ðiþ ti ri ci ni te lik te dir, fa kat þa þýr tý cý de ðil dir. Tü zük, AB ül ke le ri ni de rin den ve kap sam lý bir þe kil de et -
ki le ye cek tir. Ger çi, aný lan AT tü zü ðü kon so li de ol ma yan, mün fe rit þir ket yýl so nu fi nan sal tab lo la rý na
uy gu la na cak hü küm ler de üye le re bir se çe nek bý rak mýþ týr. An cak ulu sal dü zen le me se çe ne ði ter cih
edil se bi le, böy le bir dü zen le me de IFRS'ye odak la na cak týr. Ay rý ca, pay se net le ri teþ ki lat lan mýþ pi ya -
sa lar da iþ lem gö ren ano nim þir ket ler, kon so li de bi lan ço da hem IFRS'ye tâbi bu lu nu yor hem de özel
hü küm ler do la yý sýy la, baþ ka bir hu ku kun mu ha se be stan dart la rý ný, özel lik le US-GA AP'yi uy gu lu yor -
lar sa, bun lar da ge çiþ dö ne mi dý þýn da IFRS'nin kap sa mý na gi re cek ler dir. AT'ýn IFRS-tü zü ðü doð ru -
dan et ki li dir. Ya ni, iç hu ku ka dö nüþ tü rül me si ne ge rek ol ma dan uy gu la nýr.

p) Pay sa hip li ði ve Az lýk Hak la rý ile Pay sa hi bi nin Ye ni Da va Hak la rý
76 Pay sa hip li ði ve az lýk hak la rý Av ru pa'da bir kaç yön den ge liþ me gös ter miþ tir. Bi rin ci si mev -

cut, bir an lam da bi li nen pay sa hip li ði ve az lýk hak la rý, içe rik, kap sam ve et kin lik yö nün den ge liþ ti -
ril miþ, boþ luk lar dol du rul muþ tur. Bu ko nu da ör nek ola rak, ak tif ve pa sif bil gi al ma hak la rý ile, sa -
de ce bir az lýk hak ký ola rak dü zen len miþ bu lu nan özel de ne tim hak ký ile in ce le me hak la rý gös te ri lir.
Ýkin ci ola rak, pay sa hi bi ne ta ný nan ye ni da va hak la rý üze rin de du rul ma lý dýr. Av ru pa'nýn bir çok ül ke -
sin de bir ta raf tan mev cut da va hak la rý da ha iyi iþ ler hâle ge ti ri lir ken, mev cut la ra ye ni da va hak la rý
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da ek len miþ tir. Di ðer le ri ya nýn da: (1) Ge nel ku rul ka rar la rý nýn but la ný nýn tes pi ti; (2) bir leþ me, bö -
lün me, tür de ðiþ tir me gi bi önem li ka rar la ra olum suz oy ve ren pay sa hi bi nin or tak lýk tan çýk ma hak -
ký (ka nunî sat ma hak ký ve ya þir ket yö nün den sa týn al ma zo run lu ðu); (3) þir ket ler top lu lu ðu çer çe -
ve sin de þir ke tin uð ra dý ðý kay býn denk leþ tir me si da va la rý; (4) hak lý se bep ler le þir ke tin fes hi gi bi. 

77 AB ül ke le rin de az lýk hak la rý, pay sa hip li ði hak la rý na pa ra lel bir ge liþ me gös te rir ken, bun la -
rýn lis te si de zen gin leþ miþ tir. Lis te ye ek le nen ye ni az lýk hak la rý, yýl so nu he sap la rý de net çi si ve özel
de net çi atan ma sý, ku rul la ra üye se çi mi dir. 

r) Squ ee ze Out
78 Squ ee ze out pay sa hi bi nin þir ket ten çý ka rýl ma sý dýr. Ora ný en az yüz de dok san ilâ dok san beþ -

le re va ran bir ço ðun luk, ge nel ku rul da ala ca ðý, þir ke tin ira de si ka bul edi len bir ka rar la ba zen ka nun -
da ön gö rü len bir se bep le, ba zen her han gi bir se be be da yan mak sý zýn, yüz de beþ gi bi kü çük bir az lý -
ðý þir ket ten çý ka ra bi lir. Av ru pa hu kuk la rý bu ola na ðý þir ke te ta ný ma ya baþ la mýþ lar dýr. Bu hak özel -
lik le, bir leþ me ve bö lün me bað la mýn da dü zen len mek te dir.

s) Ým ti yaz lý Pay lar/Al týn Pay
79 Ým ti yaz lý pay lar ko nu sun da Av ru pa ül ke le rin de ki eði lim bu tür pay la rýn hem im ti ya zýn ko -

nu su hem de sað la dý ðý üs tün hak lar ba ký mýn dan sý nýr lan dý rýl ma sý dýr. Av ru pa Top lu luk la rý Mah ke -
me si al týn pa yý ge çer siz sa yan ay rýn tý lý ka rar lar ver miþ tir. 

t) Þir ket ler Top lu lu ðu ve Pi ra mi di
80 96 ve 115 no lu pa rag raf la ra ba ký nýz.

3. Li mi ted Þir ket ler
81 Li mi ted þir ket ler hu ku ku AB'ye üye dev let ler de son el li yýl için de ge niþ çap ta re for ma tâbi

tu tul muþ tur. Re form da ha çok AET yö ner ge le ri bað la mýn da ger çek leþ ti ril miþ tir. AET'nin þir ket ler
hu ku ku na iliþ kin dör dün cü, kon so li de yýl so nu fi nan sal tab lo la rý hak kýn da ki ye din ci ve de net çi le ri -
ne iliþ kin se ki zin ci yö ner ge le ri nin hü küm le ri li mi ted þir ket ler için de ge çer li ol du ðun dan, üye dev -
let ler ulu sal hu kuk la rý ný aný lan yö ner ge ler ile uyum laþ týr mýþ lar dýr. Ay rý ca, her üye dev let te or ta ya
çý kan ge rek si nim ler ve her üye dev le tin li mi ted þir ke ti ne ver mek is te di ði þe kil de ði þik lik ler de rol
oy na mýþ týr.

III. Kýy met li Ev rak Ki ta bý na Gi ren Ko nu lar
82 No. 008'de de be lir til di ði gi bi AB üye si dev let ler da hil, Av ru pa'da kam bi yo se net le ri hu ku -

kun da anýl ma ya de ðer bir de ði þik lik ol ma dý ðý gi bi, her han gi bir re form ko nu su da or ta ya çýk ma mýþ -
týr. Po li çe, bo no ve çek hu ku ku nu mo dern leþ tir mek ten çok, bu se net le ri Dün ya ça pýn da uy gu la na -
bi lir ku ral la ra bað la ma yý amaç la yan UN CIT RAL ta sa rý sý da ba þa rý ya ula þa ma mýþ týr. Bu nun se be bi
bu alan da Ka ra Av ru pa sý ile Ang lo/Ame ri kan (Sak son) hu kuk la rý ara sýn da ki, þim di lik uz laþ ma ka -
bul et mez, an la yýþ fark lý lý ðý dýr. 

83 Bu na kar þý lýk kýy met li ev rak ti ca re ti, hal ka arz ile bor sa hu ku ku ve özel lik le þir ke tin kon tro-
lü nün dev ra lýn ma sý (ta ke-over) tüm Av ru pa'da ye ni ku ral la ra bað lan mýþ týr. 

IV. Ta þý ma Hu ku ku Ki ta bý na Gi ren Ko nu lar
84 Av ru pa ka ra ta þý ma sý hu ku kun da re form, CMR ek se nin de ger çek leþ mek te dir. CMR, Av ru -

pa bað la mýn da ulus la ra ra sý ni te lik te bir dü zen le me ol ma sý na rað men, ay ný za man da bir uyum laþ týr -
ma ara cý, bir çe þit uyum laþ týr ma "yö ner ge"si ro lü nü de oy na mýþ týr. Av ru pa dev let le ri ulu sal hu kuk -
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la rý ný CMR ile uyum laþ tý rýr ken onun il ke le ri bað la mýn da da re for ma tâbi tut muþ lar dýr. Ha va hu ku -
kun da gö rü len so rum lu luk sý nýr la rý nýn kal dý rýl ma sý eði li mi ka ra ta þý ma cý lý ðýn da, he nüz, her han gi bir
et ki yap ma mýþ týr. Za ten söz ko nu su eði lim Av ru pa'ya öz gü ol ma yýp da ha ge niþ kap sam lý ulus la ra -
ra sý top lan tý la rýn ve ça lýþ ma la rýn ko nu su dur.

De niz ta þý ma hu ku ku ge mi ler den kay nak la nan de niz kir li li ði ni ye ni ku ral la ra bað la mak ta dýr.

V. De niz Ti ca re ti Hu ku ku Ki ta bý na Gi ren Ko nu lar
85 De niz hu ku ku nun öne çý kan re form ko nu la rý, ta þý ya nýn so rum lu lu ðu, her tü rü ile nav lun söz -

leþ me le ri, kur tar ma, müþ te rek avar ya, de niz ala cak la rý, re hin hak la rý, de niz ic ra sý ve ge mi ler den
kay nak la nan de niz kir li li ði dir. De niz ti ca re ti nin kon van si yon hu ku ku ol ma ni te li ði git tik çe aðýr lýk
ka zan mak ta dýr. Ulu sal hu kuk lar, ulu sal öð re ti ve iç ti hat da ki ge liþ me ler den çok kon van si yon lar da ki
ye ni lik ler den et ki le ne rek mo dern leþ ti ril mek te, re form lar da bu bað lam da ger çek leþ ti ril mek te dir. Al -
man ya'da de niz ti ca re ti hu ku kun da ger çek leþ ti ri len üç kap sam lý de ði þik lik ve 1966 ta rih li Fran sýz
re for mu anýl ma ya de ðer dir. Bu nun dý þýn da Av ru pa dev let le ri ara sýn da da yay gýn lý ða sa hip BIM CO
for mü ler le ri, de niz ta þý ma se ne di ne ve elek tro nik or tam da ha zýr la nýp iþ lem gö ren ko niþ men to ya iliþ -
kin CMI ku ral la rý ve gün cel leþ ti ri len York-Ant werp dü zen le me le ri Av ru pa'yý da et ki le miþ tir. Ge mi -
ler den kay nak la nan de niz kir li li ði de doð ru dan et ki ye sa hip kon van si yon lar ile dü zen len miþ tir. Ulu -
sal dü zen le me ler ise uy gu la ma ka nun la rý dýr.

VI. Si gor ta Hu ku ku Ki ta bý na Gi ren Ko nu lar
86 No. 038'de açýk lan dý ðý gi bi, si gor ta hu ku kun da AT yö ner ge le ri çer çe ve sin de uyum laþ týr ma sa -

de ce, ser ma ye nin ser best do la þý mý ve ser best yer le þi mi il ke si bað la mýn da, ya ni si gor ta gö ze tim hu ku ku
çer çe ve sin de ger çek leþ miþ tir. Bu na kar þý lýk si gor ta söz leþ me si ne iliþ kin ça lýþ ma lar ba þa rý ya ula þa ma -
mýþ týr. Ulu sal hu kuk lar da re form, si gor ta lý yý þef faf lýk il ke le ri ile ko ru mak yö nün de ya pýl mýþ týr. Bu se -
bep le, si gor ta þir ke ti nin bil di rim, açýk la ma, dik kat çek me yü küm lü lük le ri ni ar týr mak yo lu na gi dil miþ tir.

VII. So nuç
87 Yu ka rý da 45 nu ma ra lý pa rag raf tan be ri ya pý lan açýk la ma lar Dün ya da ve Av ru pa’da ge nel ola -

rak ti ca ret hu ku ku nu ve ya ti ca ret hu ku ku nun dal la rýn dan bi ri ni il gi len di ren ko nu lar da re form lar ya -
pýl dý ðý ný, ka nun la rýn es ki si ne na za ran sýk ça de ðiþ ti ril di ði ni, her ül ke nin ti ca ret hu ku ku nun kap sa mý -
na gi ren alan lar da bü yük kü çük de ði þik lik ler yap tý ðý ný gös ter mek te dir. Ay rý ca ti ca ret hu ku ku nu il gi -
len di ren alan lar da ye ni öð re ti ler or ta ya atýl mýþ, ka nun la rýn de ðiþ ti ril me si ve ya kýs men ya da ta ma men
mo dern leþ ti ril me si bað la mýn da bir çok ra por ve ta sa rý ha zýr lan mýþ týr. Bun la rýn ti ca ret hu ku ku te ori si -
ni ve dog ma ti ði ni et ki le dik le ri mu hak kak týr. Ta sa rý nýn bu dün ya nýn dý þýn da kal ma sý dü þü nü le mez. 

E) Dün ya'da ve Özel lik le Av ru pa'da Ti ca ret Hu ku ku nu Et ki le yen Öð re ti ler ve Ra por lar
I. Ku rum sal Yö ne tim
88 On beþ yýl dan be ri, özel lik le pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket ler de, pay sa hip -

le ri baþ ta ol mak üze re, tüm il gi li le rin men fa at le ri ni ide al dü zey de ko ru ma ya yö nel miþ ye ni bir ku -
ral lar sis te mi ken di si ni ka bul et tir me ye ça lýþ mak ta dýr. Bu ku ral lar or gan la rýn doð ru ka ra rý doð ru za -
man da ala bil me ye te nek le ri ni ar týr ma yý he def le mek te, onun için þir ket le ri ye ni bir or tak sal ya pý ya
ka vuþ tu ru cu öne ri le re aðýr lýk ver mek te dir. Aný lan ku ral la rýn te mel le ri þef faf lýk, iyi ve he sa bý ve ri le -
bi lir bir yö ne tim ve et ki li bir iç ve dýþ de ne tim dir. Söz ko nu su il ke ler ku rum sal yö ne tim il ke le ri ola -
rak ad lan dý rýl mýþ týr. Ulus la ra ra sý alan da "cor po ra te go ver nan ce" te ri mi ile aný lan bu il ke ler, esa sýn -
da his se se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket ler için ön gö rül müþ tür. An cak di ðer ano nim þir -
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ket le re ve tüm iþ let me le re hat ta yö ne tim ve de ne ti min ol du ðu her ku ru ma ve ku ru lu þa, ni ha yet Dev -
le te de tav si ye edi le cek bir kap sam ve yay gýn lýk ka zan mýþ týr. Hu kuk ve iþ let me po li ti ka la rý ný ve öð -
re ti le ri ni doð ru dan et ki le yen bu di na mik Ýn gil te re'de 1992 yý lýn da Cad bury Ra po ru ile ha re ke te geç -
miþ tir. Baþ lan gýç ta, 1990'lý yýl la rýn eko no mik dur gun lu ðu nun ve iz bý ra kan kriz le ri nin çö kert ti ði
bor sa da, ya ni bor sa ti ca re tin de ya tý rým cý yý tut ma ya yö ne lik olan ça ba, da ha son ra, ano nim þir ke tin
iþ le yi þi ni, yö ne ti mi ni, de ne ti mi ni, pay sa hip le ri ni ve di ðer il gi li le ri ko ru yu cu sis tem le ri ku ran ge niþ
kap sam lý bir ya pý lan dýr ma ya dö nüþ müþ tür. 

89 Ku rum sal yö ne tim dört ta þý yý cý ko lon üze ri ne otu rur: Þef faf lýk, âdil lik, he sap ve ri le bi lir lik
ve so rum lu luk. Þef faf lýk, þir ke ti "cam dan cep" ola rak gör me an la yý þý ný aþan bir kav ram, ye ni bir an -
la yýþ, þir ke ti bü tün ku rum la rý ile kav ra yan bir yak la þým dýr. Bu fe no men ar týk bil gi top lu mu ile ta -
ným lan mak ta dýr. Þef faf lýk, pay sa hip le ri nin ve ser ma ye pi ya sa sýn da rol sa hi bi tüm ak tör le rin, tam
bil gi len di ril me si ni ve ay dýn la týl ma sý ný he def ler. Bu se bep le, maddî ve þek li ka mu yu ay dýn lat ma yý
kap sar. Men fa at sa hip le ri, il gi li ler, ser ma ye pi ya sa sý ak tör le ri, ala cak lý lar ve pay sa hip le ri yö nün den
önem li olan tüm iliþ ki le rin, ra por la rýn, plan la rýn, pro je le rin açýk lan ma sý ný içe rir. Þef faf lý ðýn ano nim
þir ket ler hu ku kun da ki ye ni ara cý, in ter net, elek tro nik or tam da ak tar ma lar ve açýl ma sý zo run lu bu lu -
nan web si te le ri dir. Her ser ma ye þir ke ti nin bir web si te si ol ma sý, bu si te nin þef faf lýk sað la yý cý bir
me ka niz ma ola rak ça lýþ ma sý ge re kir. Adîllik, bir an lam da ge niþ kap sam lý eþit iþ lem il ke si ile ör tü -
þür. Eþit iþ lem sa de ce pay sa hip le ri ne de ðil, da ha ge niþ bir çev re ye, açýk ça sý ça lý þan la ra, ala cak lý la -
ra, müþ te ri le re, ya ni þir ket le men fa at il gi le ri bu lu nan la ra, hat ta ka mu ya yö nel miþ tir. Ýl ke de ki bu top -
lum sal açý lým gün geç tik çe da ha öne çýk mak ta dýr. Adîlli ðin yö nel di ði bu yol ye ni de ðil dir. Adîllik,
þef faf lýk te me lin de iyi yö ne tim ve de ne tim le, men fa at le rin ide al nok ta da uyuþ tu rul ma sý ge rek ti ði
þek lin de özet le ne bi lir. Söz ko nu su an la yýþ 1920'le rin "iþ let me nin ken di si için var ol du ðu" te ori si ni
ak la ge tir mek te dir. He sap ve ri le bi lir lik yö ne ti min, þef faf lý ðý na, doð ru lu ðu na, ka rar la rýn açýk la na bi -
lir li ði ne, ka rar la rýn bir hak lý se be bi, adîl te me li ol du ðu na ve pro fes yo nel ni te li ði ne gön der me yap -
mak ta dýr. So rum lu luk ise, gö rev den kay nak la nan yü küm lü lük le re tam bað lý lýk, bun la rý ge re ði gi bi
bi linç le, he sap ve ri le bi lir lik bað la mýn da ye ri ne ge tir me an la mýn da dýr. 

90 Ku rum sal yö ne tim il ke le ri nin tar týþ ma ya aç tý ðý öne ri ler þun lar dýr: (a) Yö ne tim or ga ný nýn,
da ha dar ifa de ile yö ne tim ku ru lu nun üye le ri ken di için de iki kýs ma ay rýl ma lý dýr. Bi rin ci grup ta, yü -
rüt me ya ni ka rar alýp yü rüt me yet ki si ni ha iz yö ne tim ku ru lu üye le ri (exe cu ti ve üye ler), ikin ci grup -
ta ise, bu yet ki le ri ha iz ol ma yýp, bi rin ci gru ba gi ren üye le ri gö ze tim ve de ne tim al týn da tu tan (non-
exe cu ti ve) üye ler bu lun ma lý dýr. Bu iki sý nýf üye nin yet ki le ri, þir ket bil gi ve bel ge le ri ne ula þa bil me
hak la rý ve þir ke ti bað la yý cý ka rar ala bil me ko num la rý fark lý ol du ðu için hu kukî, ce zaî ve malî so rum -
lu luk la rý da fark lý ol ma lý dýr. (b) Risk le rin er ken teþ hi si ve yö ne ti mi ko mi te si ya nýn da, de ne tim ko -
mi te si ve ata ma lar ko mi te si ku rul ma lý ve bu ko mi te ler yü rüt me ye t ki si ni ha iz ol ma yan üye le re bað -
lý ça lýþ ma lý dýr. (c) Yö ne tim ku ru lu nun gö rev le ri nin he sap ve ri le bi lir lik bað la mýn da ve þir ke tin ac zi
ha lin de güç len di ril me si ge re kir. (d) Pay sa hip li ði hak la rý nýn, özel lik le ya pý sal de ði þik lik ler de ve
önem li ka rar lar da et kin lik le ri ar tý rýl ma lý dýr. (e) Yö ne tim ku ru lu üye le ri nin üc ret ve di ðer malî hak -
la rý de ne tim al tý na alýn ma lý dýr. (f) Fi nan sal tab lo lar uz man, ba ðým sýz ve ta raf sýz de net çi ler ce, ulus -
la ra ra sý stan dart la ra gö re de net len me li dir. Bu öne ri ler sa de ce ulu sal ku rum sal yö ne tim ko deks le rin -
de yer al ma mak ta, ka nun la ra da et ki yap mak ta dýr.

91 Ku rum sal yö ne ti min öne çý kan bir kav ra mý ise "pay sa hip le ri nin de ðe ri" di ye ad lan dý rý lan,
içe ri ði tar týþ ma lý, bir an lam da be lir siz "mak si mi zas yon" an la yý þý dýr. Ku rum sal yö ne tim öð re ti si nin
bu ku ra lý uya rýn ca, pa yýn de ðe ri "mak si mi ze" edil me li dir. Mak si mi zas yon pa yýn bi lan ço ve bor sa
(pi ya sa) de ðe rin de, ver di ði kâr pa yýn da sað lan ma lý dýr. Bu ku ram, 89 no lu pa rag raf ta açýk la nan top -
lum sal eði lim ile çe liþ mek te dir.
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92 Ku rum sal yö ne tim Dün ya ça pýn da il gi gör müþ, yay gýn lýk ka zan mýþ, her il gi li ulus la ra ra sý
ku ru luþ ve ül ke bu ko nu da dav ra nýþ ko deks le ri çý kar mýþ, yö ne tim ku rul la rý ný yýl lýk bil di rim de bu -
lun mak la yü küm len dir miþ tir. An cak aný lan il ke ler le il gi li son söz he nüz söy len me miþ tir. Bu il ke le -
rin, dav ra nýþ ku ral la rý mý yok sa ge le ce ði þe kil len di ren il ke ler mi ol duk la rý açýk lýk ka zan ma mýþ týr. 

II. Þir ket ler Hu ku ku Ala nýn da Yük sek Dü zey li Uz man lar Gru bu nun Av ru pa'da Mo dern
Þir ket ler Hu ku ku na Ýliþ kin Çer çe ve Þart la rý na Da ir Ra po ru ve Ko mis yo nun Þir ket le rin Mo -
dern leþ me si ne Ýliþ kin Ya zý sý

93 Av ru pa Ko mis yo nu, Ey lül 2001’de, Av ru pa’nýn ön de ge len ti ca ret hu ku ku pro fe sör le rin den
olu þan bir grup (Grup) kur muþ ve Grup tan, þir ket ler hu ku ku na iliþ kin, özel lik le AB þir ket le ri nin re ka -
bet gü cü nün ar tý rýl ma sý he de fi ni dik ka te alan ve Av ru pa þir ket ler hu ku ku nun sa de ce ge le ce ði ni þe kil -
len dir mek le kal ma yýp, onu ay ný za man da yön len di ren bir ey lem pla ný ha zýr la ma sý ný is te miþ tir. Ça lýþ -
ma ya baþ la yan Grup 4 Ka sým 2002'de "Þir ket ler Hu ku ku Ala nýn da Yük sek Dü zey li Uz man lar Gru bu -
nun Av ru pa'da Mo dern Þir ket ler Hu ku ku na Ýliþ kin Çer çe ve Þart la rý na Da ir Ra por ("Ra por")"u2 ya yýn -
la mýþ týr. Ra por, sa de ce aka de mik bir ça lýþ ma ol ma yýp, ay ný za man da Av ru pa'da ki þir ket ler hu ku ku ile
il gi li çev re ler ve men fa at grup la rý nýn çe þit li so run lar hak kýn da gö rüþ ve öne ri le ri ni de yan sý tan yol gös -
te ri ci bir bel ge dir. Grup, Ra po ru ha zýr lar ken, bir çe þit an ket for mu olan bir da nýþ ma bel ge si dü zen le -
miþ, bu nu il gi li yer le re yol la yýp gö rüþ al ma dan ön ce, Av ru pa Par la men to su nun Hu kuk ve Ýç Pa zar Ko -
mis yo nun da tar týþ ma ya sun muþ tur. Da nýþ ma Bel ge si'ne ve ri len ce vap lar Ro ter dam Eras mus Üni ver si -
te si Hu kuk Fa kül te sin de, Þir ket ler Hu ku ku Ens ti tü sün de bir ça lýþ ma ta ký mýn ca de ðer len di ril miþ tir.

94 Þir ket ler hu ku ku nun ge le cek on yýl da AB çer çe ve sin de al ma sý ge re ken yo lu be lir le yen ve ön -
gö rü len aþa ma la rý gös te rip ký sa, or ta ve uzun va de ye iliþ kin ke sin öne ri ler or ta ya ko yan bu Ra por, Ta -
sa rý yý ha zýr la yan Ko mis yon ta ra fýn dan da de ðer len di ri lip dik ka te alýn mýþ, Ta sa rý ya ye ni gi ren birçok
ku ru mun ve hük mün doð ru dan esin kay na ðý ný oluþ tur muþ tur: Þef faf lý ðýn en et ki li þe kil de sað lan ma sý;
ku rum sal yö ne tim il ke le ri nin ge nel ku ru la, yö ne tim ku ru lu na ve de net le me ye uy gu lan ma sý, her ser -
ma ye þir ke ti nin bir web si te si aç mak la yü küm lü ol ma sý, ge nel ku rul la rýn ses ve gö rün tü nak li su re tiy -
le ya pýl ma sý, tü zük le dü zen le me ye bað lý ola rak ku rul la ra on-li ne ka tý lým ve on-li ne oy kul la ný mý, yö -
ne tim ku ru lu top lan tý la rý nýn elek tro nik or tam da ya pýl ma sý, þa hýs þir ket le ri ile li mi ted þir ket le re de bu
tek no lo ji nin uy gu lan ma sý; ku rum sal ya tý rým cý lar eli ile oy kul la ný mý nýn et ki li bir ko nu ma ge ti ril me si,
iþ let me ler top lu lu ðu nun dü zen len me si, bö lün me, bir leþ me ve dev ral ma lar yo luy la iþ let me le rin (þir ket -
le rin) ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý, ser ma ye nin oluþ tu rul ma sý ve ko run ma sý, pay sa hip le ri nin bil gi len di ril -
me si, et kin ve ya kýn de ne tim ile iyi, bi linç li, þef faf, adil, he sap ve ri le bi lir ve so rum lu yö ne tim gi bi.

95 Ra por, (a) ge nel ko nu la rý, (b) ku rum sal yö ne ti mi, (c) ser ma ye nin oluþ tu rul ma sý ve ko run -
ma sý ný, (d) iþ let me ler top lu lu ðu nu ve pra mit le ri, (e) Av ru pa Özel Þir ke ti ni, (f) ko ope ra tif ler ile di -
ðer iþ let me bi çim le ri ni ve (7) ön ce lik li ön lem le ri ele al mýþ týr.

III. Þir ket ler Top lu lu ðu na Ýliþ kin Av ru pa Fo ru mu
96 AT'ýn þir ket ler top lu lu ðu na iliþ kin ge ri çe kil miþ bu lu nan 9. yö ner ge si nin ele alý nýp ye ni bir

an la yýþ la  dü zen len me si ni  sað la mak  ama cýy la  "Av ru pa Ýçin Þir ket ler Top lu lu ðu Hu ku ku" pro je si 

                                    
2 Un cadré réglementaire moderne pour le droit européen des sociétés-Rapport du groupe de haut niveau d'experts en droit des
sociétés/ Bericht der hochrangigen Gruppe von Experten auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts über moderne
gesellschaftrechtliche Rahmenbedingunen in Europa/ Final Report of the High Level Group of Company Law Experts on a
Modern Regulatory Framework for Company Law, 
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/modern/index.html
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üze rin de ça lýþ mak üze re bir Av ru pa Fo ru mu (Fo rum Eu ro pa eum) oluþ tu rul muþ tur. Fo rum da bu ko -
nu nun uz ma ný, üni ver si te pro fe sör le ri gö rev al mýþ lar dýr. Ya yýn la nan ra por, þir ket ler top lu lu ðu hu ku -
ku nun çe þit li so run la rý na iliþ kin öne ri le ri ve bun la rýn ge rek çe le ri ni içer mek te dir. Öne ri ler, top lu luk
kav ra mý, þef faf lýk, özel de ne tim, az lý ðýn pay la rý ný sa týn al ma zo run lu ðu, pay sa hi bi nin þir ket ten çý -
ka rýl ma sý ve þir ket ten çýk ma hak ký, ha kim þir ke tin kriz de ki so rum lu luk la rý ve gü ven den do ðan so -
rum lu luk so run la rý hak kýn da dýr. 

IV. Ada let ve Ya sal lýk An la yý þýn da De ði þim

97 1950'li yýl lar dan iti ba ren ge liþ ti ri len ye ni ku ram lar, öð re ti ler ve yak la þým lar hu ku kun ana
de ðe ri olan ada le ti nes nel leþ tir miþ tir. Ay rý ca, hu kuk ku ra lý nýn iþ le vi ile ya sal lýk an la yý þý na da ha ger -
çek çi bir an lam ve ril miþ, dog ma nýn ger çek le çe liþ me me si ge re ði ka nun ko yu cu ya ade ta da ya týl mýþ -
týr. Ge nel iþ lem þart la rý ný de net le yen ka nun lar ile bu ka nun lar da yer alan ge çer siz lik hü küm le ri ve
þef faf lý ðýn ti carî sýr kav ra mý ný ge ri pla na it me si, bu nun açýk ka ný tý dýr. Nes nel le þen ada le tin ye ni ta -
ný mýn da, dü rüst lük ku ra lý ve teh li ke so rum lu lu ðu aðýr lýk ka zan mýþ týr. Bu yüz den kla sik mü te sel sil
so rum lu luk özel lik le yö ne tim or gan la rýn da ger çe ðe uy gun bir çer çe ve ye otur tul mak ta dýr.

F) Tür ki ye'de Ti ca ret Hu ku ku Re for mu na Ýliþ kin Ça lýþ ma lar 

I. Ban ka ve Ti ca ret Hu ku ku Araþ týr ma Ens ti tü sü nün Se mi ner le ri

98 Bu Ta sa rý nýn do la yý sýy la ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu nun þe kil len me sin de, hat ta bir an lam da
ilk ya pý taþ la rý nýn ko nul ma sýn da, Ban ka ve Ti ca ret Hu ku ku Araþ týr ma Ens ti tü sü ta ra fýn dan 1998 yý -
lýn da dü zen le nen, "Bo lu Top lan tý sý"nýn önem li kat ký sý ol muþ tur. Bu top lan tý da gö rü þü len ko nu lar ve
ya pý lan tar týþ ma lar da ha son ra bir ki tap ha lin de ya yýn lan mýþ týr3. Top lan tý ya Yar gý tay üye le riy le An -
ka ra ve Ýs tan bul Hu kuk Fa kül te le ri nin öð re tim üye le ri ka týl mýþ týr. Abant'da ya pý lan bu top lan tý,
6762 sa yý lý Ka nu nun ano nim þir ket le re iliþ kin hü küm le ri nin bir kýs mý ný de ðiþ ti ren, Sa na yi ve Ti ca -
ret Ba kan lý ðý nýn ha zýr la dý ðý, ba zý ta sa rý la rý te mel al ma sý na rað men, top lan tý ti carî iþ let me ile ano nim
þir ket ler hu kuk la rýn da o yýl lar da or ta ya atýl mýþ ye ni ku ram lar ile öð re ti le rin tar tý þýl dý ðý, Av ru pa'da -
ki ge liþ me le rin ve uy gu la nan re form la rýn de ðer len di ril di ði ilk fo rum ol muþ tur. Bo lu top lan tý sýn da
1998 yý lý na ka dar AET ta ra fýn dan ha zýr lan mýþ ve ya yü rür lü ðe ko nul muþ bu lu nan þir ket ler, ser ma ye
pi ya sa sý, ta þý ma ve si gor ta hu ku ku na iliþ kin yö ner ge ler ele alýn mýþ týr. Bu yö ner ge le rin bir ço ðu üye
dev let le rin ulu sal hu kuk la rý na yan sý mýþ tý. Tar týþ ma lar da, uy gu la ma da ir de len miþ tir. Bo lu Top lan tý -
sýn da tam an la mý ile gün cel ve mo dern ti ca ret hu ku ku nun kýs men de ol sa bi lim sel en van te ri çý ka rýl -
mýþ, ge liþ me yön le ri be lir len miþ, ge le cek te ki Ta sa rý nýn do la yý sýy la ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu nun
teo rik ve dog ma tik te mel le ri dü þün ce or ta mýn da þe kil len di ril miþ tir. 

II. Ýs tan bul Hu kuk Fa kül te si Ti ca ret ve De niz Hu ku ku Ana bi lim Dal la rý nýn Türk Ti ca ret Ka -
nu nu nun 40 Yýl lýk Uy gu la ma sý ný De ðer len dir me Teb lið le ri ve Bu Teb lið le ri Ko nu Alan Se mi ner

99 Ta sa rý nýn do la yý sýy la ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu'nun þe kil len me sin de, teo rik ve dog ma tik ya -
pý sý nýn oluþ ma sýn da önem ta þý yan bir di ðer bi lim sel ça lýþ ma, "Ýs tan bul Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si,
Ti ca ret Hu ku ku Ana bi lim Da lý ile De niz Hu ku ku Ana bi lim Da lý Öð re tim Üye le ri ile Araþ týr ma Gö -
rev li le ri nin De ðer len dir me le ri", (Ýs tan bul 1997) ad lý ki tap týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun kýr kýn cý yü rür lük
yý lý na eriþ me si se be biy le ya yýn la nan bu ki tap aný lan ka nu nun beþ ki ta bý na iliþ kin kýrk yýl lýk uy gu la ma -
nýn, öð re ti nin  ve  yar gý  ka rar la rý nýn de ðer len dir me le ri ni içe ri yor du. Teb lið ler de ka nunî boþ luk la ra 
                                    
3 Türk Ticaret Kanunu ile Ýlgili Taslaklar-Tartýþmalar, Bolu Toplantýsý (30/04/1988-01/05/1988). Yayýna hazýrlayan: M. Baþgül,
Ankara 1994.
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iþa ret edil miþ, ih ti yaç du yu lan dü zen le me le re iliþ kin öne ri ler ya pýl mýþ ve ay rý ca öð re ti de ki açý lým la ra
ve öne ri le re yer ve ril miþ tir. Ki tap ta ki teb lið ler da ha son ra Yar gý tay üye le ri nin, Ýs tan bul'da ki as li ye ti -
ca ret mah ke me le ri nin baþ kan ve üye le ri nin, çe þit li üni ver si te le rin men sup la rý nýn, avu kat la rýn, Ser ma -
ye Pi ya sa sý Ku ru lu, Ha zi ne Müs te þar lý ðý ve Ma li ye Ba kan lý ðý tem sil ci le ri nin ka týl dýk la rý bir se mi ner -
de tar tý þýl mýþ týr. Tar týþ ma lar da ha son ra ki tap ha lin de ge ti ril miþ tir4. Teb lið ler ile se mi ner tar týþ ma la rý
6762 sa yý lý Ka nu nun bü tün ki tap la rý nýn ge niþ çap ta de ðiþ ti ril me si zo run lu ðu nu or ta ya koy muþ tur.

III. De niz Hu ku ku Der ne ði'nin Ça lýþ ma la rý
100 De niz Hu ku ku Der ne ði 1999 yý lý baþ la rýn da 6762 sa yý lý Ka nu nun de niz ti ca re ti ne iliþ kin

hü küm le ri nin de ðiþ ti ril me si ko nu sun da bir mo del oluþ tur mak üze re bir tas lak5 ha zýr lat mýþ týr. De niz
Hu ku ku Der ne ði nin ça lýþ ma sý, Ta sa rý nýn Be þin ci Ki ta bý nýn ha zýr lan ma sý na iliþ kin ça lýþ ma lar da ve
tar týþ ma lar da dik ka te alýn mýþ týr. 

G) Ada let Ba kan lý ðý "Türk Ti ca ret Ka nu nu" Ko mis yo nu nun Ku rul ma sý ve Be lir le di ði
Baþ lý ca He def ler

101 1999 yý lý nýn Ara lýk ayýn da, Ada let Ba kan lý ðý ta ra fýn dan, Ada let Ba kan lý ðý tem sil ci le ri;
Yar gý tay üye le ri, An ka ra Üni ver si te si, Ýs tan bul Üni ver si te si, Ýs tan bul Tek nik Üni ver si te si, Sel çuk
Üni ver si te si, Ga zi Üni ver si te si, Ga la ta sa ray Üni ver si te si, Mar ma ra Üni ver si te si, Do kuz Ey lül Üni -
ver si te si, Çan ka ya Üni ver si te si, Baþ kent Üni ver si te si ve Bil gi Üni ver si te si öð re tim üye le ri, Tür ki -
ye Ba ro lar Bir li ði, Tür ki ye No ter ler Bir li ði, Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu, Tür ki ye Mu ha se be Stan dart -
la rý Ku ru lu, Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru lu, Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý, Ulaþ týr ma
Ba kan lý ðý, Ha zi ne Müs te þar lý ðý, De niz ci lik Müs te þar lý ðý ve Tür ki ye Oda lar Bir li ði men sup la rýn dan
olu þan ve ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu nun Ta sa rý sý ný ha zýr la mak la gö rev len di ri len bir ko mis yon ku -
rul muþ tur (Ko mis yon). Ko mis yon 2000 yý lý nýn Ni san ayýn dan iti ba ren beþ yýl sü rey le ça lýþ mýþ ve
Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rý sý ný (Ta sa rý) ha zýr la mýþ týr. 

Ko mis yon ilk top lan tý sýn da ba zý he def ler be lir le miþ tir. Bun lar dan bi rin ci si, ye ni Türk Ti ca ret
Ka nu nu nun Türk iþ let me le ri nin ti carî ve eko no mik yön den ulus la ra ra sý re ka bet pi ya sa la rýn da güç lü
ak tör ler ola rak ça lýþ ma la rý ný sað la ya cak ku rum ve sis tem le re sa hip ol ma sý nýn sað lan ma sý dýr. Ýkin ci -
si, AB Mük te se ba tý nýn ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu nun ti carî iþ let me, þir ket ler, ser ma ye pi ya sa sý, ta -
þý ma, de niz ti ca re ti ve si gor ta hu ku ku ki tap la rý na tam ola rak yan sý týl ma sý dýr. Üçün cü sü, ye ni ka nu -
nun Tür ki ye'nin gün cel, or ta ve uzun va de li ge rek si nim le ri ne ce vap ve re cek, me ka niz ma la rý ve hü -
küm le ri içer me si dir. Dör dün cü sü ka nu nun mo dern ti ca ret hu ku ku ile ör tüþ me si, be þin ci si mev cut
bi lim sel bi ri ki min ko run ma sý, yar gý ka rar la rýy la sað la nan hu kukî ge li þi min sür dü rül me si dir.

102 Ko mis yo nun de ðer len dir me le ri ne gö re, ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nun da bun dan baþ ka, (a)
Ti ca ret dün ya sý nýn tüm ak tör le ri nin ge rek si nim le ri ne, il gi li çev re le rin bek len ti le ri ne ce vap ve re cek
ye ni ku ral la ra yer ve ril me li dir. (b) Tek nik ge liþ me ler yan sý týl ma lý, özel lik le in ter net ten her ko nu da,
özel lik le þef faf lý ðý sað la mak için ya rar la nýl ma lý dýr. (c) IFRS ile öz deþ Türk Mu ha se be Stan dart la rý,
ka nun da ge nel ve mut lak uy gu lan ma ola na ðý na ka vuþ tu rul ma lý dýr. d) Hal ka açýk olan ve ol ma yan
þir ket ler ara sýn da ki fark lar en az dü ze ye in di ril me li dir. (e) Ta sa rý ile SerPK ara sýn da ki iki lik ola bil -
di ðin ce or ta dan kal dý rýl ma lý dýr. (f) Ku rum sal yö ne tim il ke le ri ne uy gun ve ucu ge liþ me le re açýk dü -
zen le me ler ya pýl ma lý dýr. (g) Ye ni fi nans man ola nak la rý sað lan ma lý dýr. (h) Bor sa da iþ lem gö re cek
men kul de ðer ler lis te si zen gin leþ ti ril me li dir. (i) Þir ket le rin bir leþ me si, bö lün me si ve tür de ðiþ tir me si 
                                    
4 40. Yýlýnda Türk Ticaret Kanunu Semineri Tartýþmalarý, 05-06/12/1998.
5 Rayegân Kender / Ergon Çetingil, Türk Ticaret Kanununun Deniz Ticaretine Ayrýlan Dördüncü Kitabýndaki Hükümlerin
Deðiþtirilmesine Dair Tasarý Taslaðý, Deniz Hukuku Dergisi, Özel Sayý (Nisan-2002).
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ye ni esas la ra gö re dü zen len me li dir. (j) Fi nan sal tab lo lar hem þir ket ler hem de þir ket ler top lu lu ðu yö -
nün den çað daþ an la yý þa uy gun ku ral la ra bað lan ma lý, ano nim ve li mi ted þir ket le rin et kin, ba ðým sýz ve
ulus la ra ra sý stan dart lar la uyum lu de ne ti mi sað lan ma lý dýr. (k) Ta þý ma da CMR ku ral la rý ege men ký lýn -
ma lý, çe þit li ta þý ma tür le ri için özel hü küm ler ge ti ril me li ve ta þý ma iþ le ri yük le ni ci si ne iliþ kin ký sým
ye ni leþ ti ril me li dir. (l) Nav lun söz leþ me si nin ek sik ve ya ye ter siz ký sým la rý mo dern an la yý þa uy du rul -
ma lý dýr. (m) De niz ti ca re ti re for ma tâbi tu tul ma lý, ta þý yý cý nýn so rum lu lu ðu na, yol cu ta þý ma ya, kur tar -
ma ve yar dý ma, ge mi ala ca ðý hak ký ile çat ma ya iliþ kin ku ral lar ye ni leþ ti ril me li ve de niz ic ra sý hak -
kýn da hü küm ler ge ti ril me li dir. (n) Si gor ta söz leþ me si ne iliþ kin norm lar si gor ta en düs tri si ni güç len di -
re cek þe kil de ele alýn ma lý, ka ra ve de niz ri zi ko la rý na kar þý si gor ta ay rý mýn dan do ðan ay ký rý lýk lar or -
ta dan kal dý rýl ma lý, so rum lu luk si gor ta sý na yer ve ril me li ve mev cut bi ri kim de ko run ma lý dýr.

H) Ta sa rý nýn Ki tap la rý na Gö re Ge ti ri len Ye ni lik ler ile De ði þik lik ler
I. Ti carî Ýþ let me Ki ta bý
103 Ta sa rý nýn içer di ði de ði þik ve ye ni hü küm le rin ge rek çe le ri "Mad de Ge rek çe le ri" Bö lü mün -

de ay rýn tý lý bir þe kil de açýk lan mýþ týr. Aþa ðý da ki bö lü mün ama cý önem li ye ni lik ve de ði þik lik le rin
gör sel bir lis te si ni ver mek tir. 

1. Ti carî Ýþ let me
104 Ta sa rý nýn ti carî iþ let me ki ta bý nýn mer ke zi ni oluþ tu ran ti carî iþ let me, hu ku ku mu za 1956 ta -

rih li 6762 sa yý lý Ka nun ile gir di ðin de tüm Av ru pa için ye ni bir kav ram dý. 1942 yý lýn da ka bul edi len
Ýtal yan Me de ni Ka nu nu'nun, 6762 sa yý lý Ka nu nun ta sa rý sý ný ha zýr la yan Hirsch'e ver di ði esin, ara dan
ge çen el li yýl da Av ru pa ti ca ret hu ku ku öð re ti si ni de rin den et ki le miþ tir. Ti ca ret hu ku ku ye ri ne ti carî
iþ let me hu ku ku nun ika me edil me si öne ri le ri bu gün de gün cel dir ve aðýr lýk ka zan mak ta dýr. Ti carî iþ -
let me/te þeb büs kav ra mý öð re ti de ge nel ka bul gör mek ya nýn da, bir de re ka be tin ko run ma sý, hak sýz
re ka bet ve iþ let me top lu lu ðu hu ku ku gi bi hu kuk lar da ar tan oran da kul la nýl ma ya baþ lan mýþ, söz ko -
nu su dü zen le me ler iþ let me/te þeb büs bað la mýn da ya pýl mýþ týr. Bu se bep le ti carî iþ let me kav ra mý Ta -
sa rý da ta ným la na rak ve so mut laþ tý rý la rak var lý ðý ný de vam et tir miþ tir. 

2. Fa iz
105 Fai zin ta raf lar ara sýn da ser best çe be lir le ne bil me si ve özel ka nu nun da ki ku ral la ra ge nel ge çer -

li lik ka zan dý rýl ma sý, Türk Ti ca ret Ka nu nu na ise ti ca ret hu ku ku yö nün den özel sa yý la bi le cek hü küm ler
ko nul ma sý ter cih edil miþ tir. Fa iz de 6762 sa yý lý Ka nu nun koy du ðu ku ral lar esas ta ko run muþ tur.

3. Ti ca ret Si ci li
106 Ti ca ret si ci lin de, AT'ýn þir ket le re iliþ kin bi rin ci yö ner ge si ne ve ek le ri ne uy gun, ge liþ me le -

rin ve ge rek si nim le rin ge rek li kýl dý ðý de ði þik lik ler ya pýl mýþ týr. Bun la rýn ba þýn da, tes cil ve ilâna tâbi
ko nu la rýn dü zen li ola rak de po lan dý ðý ve elek tro nik or tam da kul la ný cý la ra su nu la bil di ði bir bil gi ban -
ka sý nýn TOBB nez din de ku rul ma sý gel mek te dir. Bu ye ni lik ön ce elek tro nik or tam da ça lý þan ye rel,
da ha son ra da tek (mer kezî) ti ca ret si ci li ne ge çi þi ko lay laþ tý ra cak týr. Ýkin ci si, son za man lar da ka nun -
dan çý ka rý lan, ti ca ret si ci li nin tu tul ma sýn dan do ðan za rar lar dan dev le tin so rum lu lu ðu hak kýn da ki
hü küm le rin ye ni den sis te me alýn ma sý dýr. Üçün cü sü, gö rü nü þe gü ven öð re ti si nin ka nu na güç lü bir
tarz da yan sý ma sý, hu kukî iþ lem ler de si ci lin olum lu iþ le vi nin ke sin çiz gi ler le ta ným lan ma sý dýr. 

4. Ti ca ret Un va ný
107 6762 sa yý lý Ka nun, ti ca ret un va ný nýn te ca vü ze uð ra ma sý ha lin de açý la bi le cek da va lar, is te -

ne bi le cek taz mi nat ve za ma na þý mý ko nu la rýn da ye ter siz di. Uy gu la ma yö nün den önem li olan bu ko -
nu lar açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. Ay rý ca ge ti ri len ye ni ku ral lar la Ta sa rý nýn, fikrî mül ki ye te iliþ kin
ka nun hük mün de ka rar na me le re uyu mu sað lan mýþ týr.
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5. Hak sýz Re ka bet

108 6762 sa yý lý Ka nu nun hak sýz re ka be te iliþ kin hü küm le ri ge niþ çap ta de ðiþ ti ril miþ tir. Ýlk ön -
ce, ka nu na bir amaç bir de il ke hük mü ko nul muþ, yo rum lan ma sý güç ta ným hük mü ka nun dan çý ka -
rýl mýþ týr. Hak sýz re ka be te iliþ kin ku ral la rýn ama cý, bü tün ka tý lan la rýn men fa ati ne, dü rüst (hu ku ka uy -
gun) ve bo zul ma mýþ re ka be tin sað lan ma sý dýr. Ya nýl tý cý, in ci ti ci, kö tü le yi ci be yan lar, aþý rý rek lam lar,
re ka be ti bo zu cu sa týþ yön tem le ri, bir kim se yi baþ ka sýy la yap mýþ ol du ðu söz leþ me yi ihlâle ve fes he
yö nel ti ci ey lem ler, baþ ka la rý nýn iþ ürün le rin den yet ki siz ya rar lan ma, iþ þart la rý na uy ma ma, hu ku ka
ay ký rý iþ lem þart la rý, dü rüst lük ku ra lý na ay ký rý dav ra nýþ ve ti carî uy gu la ma lar ola rak ka bul edil miþ tir.
6762 sa yý lý Ka nu nun hak sýz re ka be te iliþ kin kýs mý nýn ye ni den ka le me alýn ma sýn da Ýs viç re'nin
19/12/1986 ta rih li Hak sýz Re ka be te Kar þý Fe de ral Ka nu nun dan ya rar la nýl mýþ týr. Böy le ce, hak sýz re -
ka bet oluþ tu ran ey lem ler lis te si, bir ta raf tan müþ te ri nin ma lýn ger çek de ðe ri ko nu sun da ya nýl týl ma sý,
sal dýr gan sa týþ tek nik le riy le ka rar ver me öz gür lü ðü nün ký sýt lan ma sý, rek lam lar la özel lik le, kar þý laþ -
týr ma lý ve aþý rý rek lam lar la al da týl ma sý; di ðer ta raf tan tak sit li sa týþ lar da ve tü ke ti ci kre di le rin de dü rüst
dav ra nýl ma ma sý gi bi ey lem ler le zen gin leþ ti ril miþ tir. Ge nel iþ lem þart la rý nýn kap sa ma alýn ma sý al tý çi -
zi le bi le cek bir ye ni lik tir. Hak sýz re ka bet ten kay nak la nan so rum lu luk ve ih ti yatî ted bir ler fikrî mül ki -
yet hu ku ku dü zen le me le ri ne uy du rul muþ tur. Ta sa rý nýn içer di ði ye ni lik 2004 Al man Hak sýz Re ka bet
Ka nu nu ile de ör tüþ mek te dir. Al man re for mu nun mer ke zi ni oluþ tu ran ra kip, tü ke ti ci, ve pa zar da bu -
lu nan di ðer il gi li ler üç lü sü Ta sa rý ile de bo zul ma mýþ re ka bet yak la þý mýn da ko ru ma al tý na alýn mýþ týr.
Hak sýz re ka bet ala nýn da ay rý ca çað daþ iç ti hat lar ve öð re tiy le olu þan bi ri kim, özen le ko run muþ tur.

6. Acen te

109 6762 sa yý lý Ka nu nun acen te nin hak la rý na iliþ kin hü küm le rin de ba zý boþ luk lar var dý. Bu
boþ luk lar dan bir kýs mý üc ret hak ký ile il gi li olup, acen te nin eme ði nin kar þý lý ðý ný ala ma ma sý so nu cu -
nu do ðu ru yor du. An cak, en önem li boþ luk denk leþ tir me ta le bi nin ka nun da dü zen len me miþ ol ma sýy -
dý. Es ki ka nu nun, söz leþ me nin so na er me si ne iliþ kin hü küm le ri de ye ter li ol ma dýk tan baþ ka, açýk -
lýk tan yok sun ve ge rek si nim le re ce vap ver mek ten uzak tý. Ta sa rý, acen te nin üc ret, ola ða nüs tü gi der -
ler ile fa iz is te me hak la rý ný ve söz leþ me nin so na er me si ni ye ni den dü zen le miþ, ay rý ca denk leþ tir me
ta le biy le söz leþ me nin so na er me sin den son ra ge çer li olan re ka bet ya sa ðý an laþ ma sý na iliþ kin bir
hük me yer ver miþ tir.

7. Ti carî Def ter ler le Ýs pat

110 Ar týk pek çok ül ke nin ka nu nun da yer al ma yan ve is pat hu ku ku nun il ke le riy le de pek bað -
daþ ma yan ti carî def ter ler le is pat usu lü ne son ve ril miþ tir. Ti carî def ter ler, do ðal ola rak, mah ke me nin
tak di ri ne bað lý de lil ol ma ni te lik le ri ni ko ru mak ta dýr. (131 no lu pa rag ra fa da ba ký nýz)

8. Kal dý rý lan Hü küm ler

111 6762 sa yý lý Ka nun da ay rýn tý lý bir þe kil de dü zen len miþ bu lu nan ti ca ret iþ le ri tel lal lý ðý (m.
100-115), es ki miþ ve ar týk uy gu lan ma ola na ðý kal ma mýþ hü küm le re yer ver miþ ti. Ay ný ko nu nun
BK'da da dü zen len miþ bu lun du ðu dik ka te alý na rak ve BK'da ki bu hü küm ler uy gu la ma yö nün den
ye ter li gö rü le rek, ti carî iþ ler tel lal lý ðý na iliþ kin mad de ler ka nun dan çý ka rýl mýþ týr. 

Hiç bir iþ le vi bu lun ma yan, ön gö rül me ama cý da pek an la þýl ma yan 6762 sa yý lý Ka nu nun 135 in -
ci mad de si ne ve ya ben ze ri bir hük me Ka nun da yer ve ril me miþ tir.
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II. Ti ca ret Þir ket le ri Ki ta bý

1. Ge nel Hü küm ler
a) Ul tra Vi res

112 6762 sa yý lý Ka nun, ti ca ret þir ket le ri nin, þir ket söz leþ me sin de ya zý lý iþ let me ko nu su nun çer -
çe ve si için de kal mak þar týy la, hak ik ti sap ede bi le cek le ri ve borç yük le ne bi le cek le ri il ke sel hük mü -
nü içe ri yor du. Bu hü küm uya rýn ca, iþ let me ko nu su dý þýn da ti ca ret þir ket le ri hak eh li ye ti ni ha iz de -
ðil di; iþ let me ko nu su dý þýn da ya pý lan iþ lem ler ul tra vi res ol du ðu için yok sa yý lý yor du. Türk hu ku ku -
na 6762 sa yý lý Ka nun ile gi ren, ti ca ret þir ket le ri hu ku ku na ha kim olan bu te mel ku ral, Türk ti ca ret
ve me de ni hu kuk öð re ti le rin de eleþ ti ri li yor du. Hat ta ba zý la rý ul tra vi res'i geç miþ yýl lar da ka lan mer -
kezî plan la ma an la yý þý ile bað lan tý lý gö rü yor du. AET 1968 ta rih li ve 68/54 sa yý lý, þir ket le re iliþ kin
bi rin ci yö ner ge sin de, AET'ye üye ül ke le rin ul tra vi res ku ra lý ný ka nun la rýn dan çý kar ma la rý ný ön gö rü -
yor du. Yö ner ge, bu hük mü ile üçün cü ki þi le ri ko ru ma yý amaç lý yor du. Tem si le yet ki li ki þi le rin, þir -
ket adý na yap týk la rý iþ lem le rin þir ke ti bað la ya ca ðý na üçün cü ki þi le rin gü ven me le ri nin sað lan ma sý,
iþ lem ve pa zar gü ven li ði için þart tý. Bir ta raf tan hep gün dem de bu lu nan eleþ ti ri ler, di ðer ta raf tan
AET'nin yö ner ge si dik ka te alý na rak ul tra vi res hük mü ne Ta sa rý da yer ve ril me miþ tir. Ýl ke nin kal dý -
rýl ma sý se be biy le, þir ke tin iþ let me ko nu su dý þýn da ya pa ca ðý iþ lem le rin so nuç la rý, Ta sa rý da üçün cü ki -
þi nin iyi ni ye ti çer çe ve sin de dü zen len miþ tir. 

b) Ser ma ye

113 6762 sa yý lý Ka nu nun, ti ca ret þir ket le ri ne iliþ kin ge nel hü küm le ri ara sýn da yer alan, ser ma -
ye koy ma bor cu hak kýn da ki dü zen le me ler de, mo dern açýk la ma lar ve tek nik ge liþ me ler göz önün de
tu tu la rak ve 6762 sa yý lý Ka nu nun ya rým yüz yý lý ge çen uy gu la ma sýn dan el de edi len de ne yim ler de
de ðer len di ri le rek ba zý de ði þik lik ler ya pýl mýþ týr. Ýlk ola rak, elek tro nik or tam la rýn, alan la rýn, ad la rýn
ve iþa ret le rin ti ca ret þir ket le ri ne ser ma ye ola rak ko nul ma la rý ka bul edil miþ tir. Ýkin ci ola rak, 6762 sa -
yý lý Ka nun dö ne min de, þir ke te ser ma ye ola rak ko nu lan ta þýn maz la rýn, þir ket adý na tes cil le ri nin
ihmâl se be biy le ve ya kas ten ya pýl ma yýp, es ki ma lik le ri üze rin de kal ma sý ak sak lý ðý na ol duk ça sýk
rast lan mýþ týr. Bu du rum çö zü mü güç bir çok so ru na ne den ol muþ tur. Onun için ta þýn maz la rýn ve sa -
ir aynî hak la rýn, ta pu kü tü ðün de; mar ka lar, pa tent ler, ta sa rým lar gi bi hak la rýn da ken di le ri ne öz gü si -
cil ler de, þir ket adý na tes cil edil me le ri için, bu na iliþ kin bil di ri min bu si cil mü dür lük le ri ne ve ya so -
rum lu la rý na ti ca ret si ci li mü dür lü ðün ce re sen ya pýl ma sý zo run lu lu ðu hük me bað lan mýþ týr. Böy le ce
ser ma ye nin ko run ma sý ve gü ven li ði il ke si ne uy gun bu dü zen le me ile uy gu la ma da çok sýk gö rü len
ak sak lýk lar gi de ril me ye ça lý þýl mýþ týr. Ser ma ye nin ko run ma sý il ke si nin sý nýr lý so rum lu luk il ke si bað -
la mýn da iþ lev ve ya ra rý ný sor gu la yan ve olum suz so nuç la ra va ran ba zý araþ týr ma lar, he nüz de ðer len -
dir me ve ir de le me aþa ma sýn da bu lun duk la rý ve il ke nin ye ri ni tu ta cak se çe nek le rin öne ril me miþ ol -
ma sý ne de niy le dik ka te alýn ma mýþ, il ke ye bað lý ka lýn mýþ týr.

c) Bir leþ me, Bö lün me, Tür De ðiþ tir me

114 Þir ket le rin bir leþ me le ri, bö lün me le ri ve tür de ðiþ tir me le ri ay rýn tý lý bir þe kil de ve AT yö ner -
ge le ri ne uy gun ola rak dü zen len miþ tir. Ge ti ri len ye ni hü küm ler le sa de ce söz ko nu su ya pý sal de ði þik -
lik le rin gü ven li, þef faf ve ba sit bir iþ lem ler zin ci ri için de ger çek leþ me le ri sað lan mak la ka lýn ma mýþ,
ay ný za man da, ala cak lý lar ve di ðer hak ve men fa at sa hip le ri de ko run muþ tur. Ay rý ca iþ çi le rin dev ra -
lan þir ke te ge çiþ le ri, hak la rý ve so rum lu luk la rý da ay rýn tý lý ola rak dü zen len miþ tir. 
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d) Þir ket ler Top lu lu ðu
115 Bu bö lü mün bir di ðer ye ni li ði "þir ket ler top lu lu ðu" te ri mi al týn da bað lý iþ let me ler hu ku ku -

nun dü zen len me si dir. Dü zen le me ile, ana ve yav ru or tak lýk lar ara sýn da ki iliþ ki ler, þef faf lýk, he sap
ve ri le bi lir lik ve men fa at den ge si te me lin de ku ral la ra bað lan mýþ týr. Kýs men Alm. POK'dan esin le -
nen, Fo rum Eu ro pe an'ýn bu ko nu da ki gö rüþ le rin den de ya rar la nan bu hü küm ler le, ye ni pay sa hip li -
ði, özel lik le da va hak la rý ge ti ril miþ ve ye ni so rum lu luk hal le ri ön gö rül müþ tür. 

2. Kol lek tif ve Ko man dit Þir ket ler
116 Kol lek tif ve ko man dit þir ket ler ala nýn da, Av ru pa'da özel lik le kay nak Ýs viç re Borç lar Ka nu -

nun da her han gi bir önem li de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr. Za ten bu alan lar da de ði þik lik yap ma yý ge rek ti -
re bi le cek her han gi bir teo rik ve dog ma tik ge liþ me ol ma mýþ týr; öð re ti de de dik ka te de ðer bir açý lým
yok tur. Þa hýs þir ket le ri bu gü ne ka dar AET'nin ve AT'ýn da il gi ala ný dý þýn da kal mýþ týr. Her iki þir ket
tü rü nün hi tap et ti ði kit le de de ge niþ le me ol ma mýþ, ak si ne þa hýs þir ke ti tü rü ne il gi azal mýþ týr. Bu an -
la yýþ KO BÝ'ler yö nün den de ge çer li dir. Çün kü, KO BÝ'le rin de so rum lu lu ðu sý nýr lý ol ma yan bir þir ke -
ti ter cih et me le ri için ik na edi ci bir se bep mev cut de ðil dir. Bu ne den ler le kol lek tif ve ko man dit þir -
ket ler de bi ri kim esas iti ba rýy la ko run muþ ve de ði þik lik ler, yan lýþ la rýn dü zel til me si ne, boþ luk la rýn dol -
du rul ma sý na ve be lir siz nok ta la rýn açýk lý ða ka vuþ tu rul ma sý na öz gü len miþ tir. Her iki þir ket te de, 6762
sa yý lý Ka nun, oy hak ký ve þir ket ka rar la rý ko nu sun da sus kun dur. Ta sa rý bu boþ lu ðu da dol dur muþ, þir -
ket he sap la rý nýn de ne ti mi ve kârýn be lir len me si hu su sun da mo dern ku ral lar ge ti ril miþ, de ne tim ye -
min li malî mü þa vir ile ser best mu ha se be ci malî mü þa vir le re bý ra kýl mýþ týr. Ay rý ca Ta sa rý ya þir ket ten
ay rý lan or ta ðýn es ki borç lar dan so rum lu lu ðu na iliþ kin özel za ma na þý mý hü küm le ri ko nul muþ tur. 

Sý nýr lý so rum lu bir þa hýs þir ke ti mo de li olan, Al man ya'da ün lü "Li mi ted Þir ket ve Or ta ðý Ko man -
dit Þir ket" for mü lü ile ün le nen, Ýs viç re'de de gün cel olan, Fran sa’da hat ta Ame ri ka Bir le þik Dev let -
le ri'nde de ta ný nan bu þir ke te iliþ kin her han gi bir hük me Ta sa rý da yer ve ril me miþ tir. Tür ki ye'de he -
men he men hiç bi lin me yen, ka nu nu do la nan bu yoz laþ mýþ mo de li dü zen le yen ül ke za ten yok tur. Ta -
sa rý ser ma ye si pay la ra bö lün müþ þir ket te, 6762 sa yý lý Ka nu nun dü ze ni ay nen ko run muþ tur.

3. Ano nim Þir ket ler
117 Ano nim or tak lýk lar bö lü mü ye ni den ka le me alýn mýþ, 6762 sa yý lý Ka nu nun pek az hük mü

Ta sa rý ya ak ta rýl mýþ týr. Ye ni lik le ri, sis te me ve ku rum la ra iliþ kin olan lar ve mün fe rit hü küm le re öz -
gü le nen ler þek lin de iki bö lüm de top la ya bi li riz: Ano nim þir ket ler ala nýn da AET/AT'ýn þir ket le re iliþ -
kin yö ner ge le ri ile uyum sað lan mýþ týr. Aþa ðý da sis te me iliþ kin olan lar la ku rum sal de ði þik lik le re de -
ði nil miþ, hü küm ler le il gi li olan lar ise mad de ge rek çe le ri ne bý ra kýl mýþ týr. 

Ta sa rý nýn ano nim þir ket le re iliþ kin dü zen le me le rin de, tüm Dün ya’ da ve Av ru pa ’da, son za man -
lar da ye ni bir te ri me özel lik le yer ve ril miþ tir. Ger çek ten bir çok var sa yým da “hal ka açýk ano nim þir -
ket” ye ri ne “pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket” iba re si ter cih edil miþ tir. Av ru pa ’da da
ar týk “halk þir ke ti” ye ri ni “pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren þir ket”e ba zen de ký sa ca “bor sa þir ke -
ti”ne bý rak mýþ týr. Ku rum sal yö ne tim ku ral la rý ve kon so li de fi nan sal tab lo lar da IFRS, pay se net le ri
bor sa da iþ lem gö ren þir ket le re uy gu lan mak ta ve bað lý na ma ya zý lý pay lar da ve da ha bir çok ko nu da
pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket ler için özel dü zen le me ler ge ti ril mek te, bu hal ler de
“hal ka açýk ano nim þir ket” te ri mi nin kul la nýl ma sýn dan ka çý nýl mak ta dýr. Öð re ti ye ve il gi li çev re le re,
hak lý ola rak, pay se net le ri bor sa da iþ lem gör me yen bir ano nim þir ke tin, is ter se pay sa hip le ri bel li bir
sa yý nýn üs tün de ol sun, hal ka açýk ol ma dý ðý dü þün ce si ha kim ol ma ya baþ la mýþ týr. Bu yön den
SerPK'nýn ko nu su olan “hal ka açýk ano nim þir ket” kav ra mý nýn sor gu lan ma sý ge re ði or ta ya çýk mýþ -
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týr. Pay se net le ri bor sa da iþ lem gör me yen, an cak pay se net le ri hal ka ar ze dil miþ bu lu nan ve ya ar ze -
dil miþ sa yý lan bir þir ke tin hal ka açýk þir ket de ni len bir ara sý nýf ola rak ko run ma sýn da hu kuk po li ti -
ka sý yö nün den bir ya rar olup ol ma dý ðý in ce len me si ge re ken an cak Ta sa rý nýn gö rev ala ný dý þýn da ka -
lan bir so run dur. 

Bir an lam da, ano nim þir ket ler re for mu de ni le bi le cek ye ni leþ tir me yi, sa de ce AB þir ket ler hu ku -
ku ile uyum laþ týr ma ama cýy la açýk la mak doð ru ol maz. Bu re for mun te me lin de, çað daþ ge liþ me le -
rin, te ori le rin, eleþ ti rel öð re ti nin, iç ti hat bi ri ki mi nin, so run la ra çok yön lü yak la þým la rýn ve ano nim
þir ket le rin, özel lik le pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket le rin ken di di na mik le ri nin de
et ki si var dýr. 

118 Yu ka rý da söz ko nu su edi len ano nim þir ke tin ni çin hal ka açýk ol du ðu ce vap lan ma sý güç bir
so ru dur. Ay rý ca, pay se net le ri bor sa da iþ lem gör me yen, an cak hal ka ar ze dil miþ olan ve ya ni te len dir -
me de, bor sa da iþ le me ko nu ol ma sa bi le, pay sa hi bi sa yý sý ný esas alan bir yön tem mo dern an la yýþ la
pek bað daþ ma mak ta dýr. Bu yön den SerPK'nýn eleþ ti rel bir ba kýþ la de ðer len di ril me si, ar týk ya pay bir
ko num da bu lu nan hal ka açýk ano nim þir ket sý ný fý nýn ya kal dý rýl ma sý ya da baþ ka bir sý nýf ha lin de dü -
zen len me si doð ru olur. Ta sa rý, bu es ki miþ kav ram ye ri ne, ba zý is tis na lar dý þýn da, pay se net le ri bor -
sa da iþ lem gö ren ano nim þir ke ti esas al mýþ týr. 

a) Ku ru lu þun Ye ni den Dü zen len me si ve Ted ri ci Ku ru lu þun Kal dý rýl ma sý

119 6762 sa yý lý Ka nu nun, ano nim þir ket le rin ku rul ma sý na iliþ kin sis te mi, çe þit li se bep ler le ta -
ma men bo zul muþ, mad de le rin bü yük ço ðun lu ðu, ba zý ka nun de ði þik lik le ri ne de niy le dev re dý þýn da
kal mýþ tý. 6762 sa yý lý Ka nun dö ne min de ted ri ci ku ru luþ hak kýn da ki hü küm ler, bu tür ku ru lu þa baþ -
vu rul ma dý ðý için, he men hiç uy gu lan mý yor du. 559 sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me ile sa de ce
ku ru lu þun bir aþa ma sý ný oluþ tu ran mah ke me ona yý kal dý rýl ma dý, ay ný za man da, (ga li ba yan lýþ lýk la)
"ku rul ma mýþ sa yýl ma" hük mü de il ga edil di. Bu de ði þik lik do la yý siy le 311 in ci mad de baþ ta ol mak
üze re, 6762 sa yý lý Ka nu nun ba zý hü küm le rin de boþ luk lar oluþ muþ tu. Ay rý ca, sö zü edi len Ka nun
Hük mün de Ka rar na me ile, bu na da ya lý teb lið ler 285 in ci mad de nin de an la þýl ma sý ný güç leþ tir miþ ti.
Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý'nýn ku ru luþ ve esas söz leþ me de ði þik lik le rin de ge çer li olan iz ni ni sý nýr -
la yýp 6762 sa yý lý Ka nu nu is tis na lý nor ma tif sis te me otur tan 4884 sa yý lý Ka nun da olum lu tav rý na
rað men bü tün lü ðü boz du. Ni ha yet, 5083 sa yý lý Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti nin Pa ra Bi ri mi Hak -
kýn da Ka nun ku ru lu þun ye ni den ka le me alýn ma sý zo run lu ðu nu kat mer li bir ih ti yaç ha li ne ge tir di. 

Ta sa rý, is tis na lý nor ma tif dü ze ni ko ru muþ, ku ru luþ ta ku ru cu iþ lem sis te mi ni açýk ça dü zen le miþ,
bu aþa ma da, hal ka açýl ma yý iþ le ye bi lir bir re ji me bað la mýþ, þef faf lý ðý ve et kin de ne ti mi ger çek leþ -
tir miþ, fe sih da va sý ný tek rar ön gör müþ tür. 

b) Tek Ki þi lik Ano nim Þir ket

120 AET'nin 89/667 sa yý lý, þir ket le re iliþ kin 12. Yö ner ge si nin ta ný dý ðý ola nak tan ya rar la ný la -
rak, tek pay sa hi bi bu lu nan ano nim þir ke tin ku rul ma sý na ve ça lýþ ma sý na ola nak ta nýn mýþ týr. Böy le ce
AB üye si dev let le rin hu kuk la rý ile tam uyum sað lan mýþ týr. Yö ner ge, üye dev let le re tek or tak lý li mi -
ted þir ket ve ya so rum lu lu ðu sý nýr lan dý rýl mýþ ti carî iþ let me kur mak se çe nek le ri ni sun mak ta, tek pay -
sa hip li ano nim þir ke ti de üye le rin ter ci hi ne bý rak mak ta dýr. Ta sa rý, Al man ya, Fin lan di ya, Hol lan da, Ýs -
pan ya, Ýs veç ör nek le ri ni iz le ye rek tek or tak lý li mi ted þir ket ya nýn da, ano nim þir ke te de yer ver miþ tir. 
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c) Te mel Ýl ke ler
121 Ta sa rý iki te mel il ke yi açýk ça hük me bað la mýþ týr. Bun lar dan bi rin ci si ev ren sel ni te lik te ki,

pay sa hip le ri nin eþit iþ le me tâbi tu tul ma sý il ke si dir. Ýkin ci si ise, pay sa hip le ri nin þir ke te borç lan ma -
la rý nýn ya sak lan ma sý dýr. Bi rin ci si nin pay sa hip le ri ne öz gü len miþ ol ma sý nýn, ku rum sal yö ne tim il ke -
le ri ile ör tüþ me di ði (89 no lu pa rag raf) dü þü nü le bi lir. An cak, Ta sa rý nýn 358 in ci mad de si, yö ne tim
ku ru lu nun pay sa hip le ri dý þýn da ki il gi li le re de eþit iþ lem yap ma sý na en gel de ðil dir. Ay rý ca eþit iþ lem
il ke si nin il gi li ler bað la mýn da, ken di için de mi uy gu la na ca ðý, yok sa çe þit li çev re ler ara sýn da mý ge -
çer li ol ma sý ge rek ti ði so ru nu ku rum sal yö ne tim il ke le rin ce he nüz açýk lý ða ka vuþ tu rul ma mýþ týr. 

d) As garî Ser ma ye, As garî Ýti barî De ðer
122 As garî ser ma ye gi bi, pa yýn iti barî de ðe ri nin bu lun ma sý sis te mi de ay nen ko run muþ tur. Ýti -

barî de ðer siz pay ve ya ger çek ol ma yan iti barî de ðer siz (he sabî) pay sis te mi ne geç me nin, önem li bir
bi ri ki min ter ke dil me si sa kýn ca sý ya nýn da, kök lü bir sis tem de ði þik li ði ni ge rek tir di ði de gö rül müþ,
bu na bu aþa ma da ih ti yaç ol ma dý ðý so nu cu na va rýl mýþ týr (Ba ký nýz. 060). 

e) Þir ke tin Ken di His se Se net le ri ni Ýk ti sap Et me si
123 Þir ke tin ken di his se se net le ri ni ik ti sap ede bil me si, 6762 sa yý lý Ka nun 329 un cu mad de si ni

çok aþan ve AET'nin þir ket le re iliþ kin 2. yö ner ge siy le uyum için de bu lu nan bir dü zen le me ye bað -
lan mýþ týr. Ye ni dü zen le me es ki si ile kar þý laþ tý rýl ma ya cak ka dar es nek, li be ral ve mar ket-ma ker'lý ða
da ola nak sað la yan bir ya pý da dýr.

f) Yö ne tim Ku ru lu
124 Ta sa rý, yö ne tim ku ru lu nu, hem ya pý sal hem de iþ lev sel yön den ku rum sal yö ne tim ku ral la -

rý ný da gö ze te rek, ye ni hü küm ler le dü zen le miþ; bu nu ya par ken pro fes yo nel yö ne ti mi ve tam þef faf -
lý ðý özen le dik ka te al mýþ týr. Ay rý ca, özel lik le ya ban cý ser ma ye li þir ket ler de, yö ne tim ku ru lu top lan -
tý la rý nýn ya pý la bil me si ni ko lay laþ týr mak ama cýy la son hü küm ler de, top lan tý la rýn elek tro nik or tam da
ya pý la bil me si ola na ðý ný ge tir miþ tir. Yö ne tim ku ru lu üye le ri nin özen yü küm le ri nes nel, adil ve uy -
gu la na bi lir ku ral la ra bað lan mýþ týr. 

125 Ta sa rý, esas söz leþ me de hü küm bu lun ma sý þar tý ile, bir ör güt len me yö net me li ði ne gö re, yö -
ne ti min kýs men ve ya ta ma men dev ri ni ön gö re rek, bir an lam da Ame ri kan ku rul sis te mi ne uy gun ha -
le gel miþ ve 6762 sa yý lý Ka nun da za ten mev cut bu lu nan sis te mi ge liþ tir miþ tir. Ye ni sis tem, yü rüt me
yet ki si ni ha iz olan ve ol ma yan (exe cu ti ve/non-exe cu ti ve) yö ne tim ku ru lu üye si ay rý mý nýn uy gu lan -
ma sý na mü sa it tir. Bu dü zen le me, Al man yö ne tim ku ru lu/gö ze tim ku ru lu ve Fran sýz ge nel mü dü rün
þir ket baþ ka ný ol du ðu (Prési dent Di rec te ur Général) sis te me de ola nak ver mek te dir. 

g) Sý ra da So na Git me, Ýf la sýn Er te len me si
126 Yö ne tim ku ru lu nu, bor ca ba týk lýk ha lin de þir ke tin iflâsý na ka rar ve re bil me si için, mah ke -

me ye baþ vur mak zo run lu ðun dan kur ta ran bir ça re, Ýsv. BK'dan alý na rak Ta sa rý ya ko nul muþ tur. Bu
ça re, þir ke ti ba týk du rum dan çý ka ra cak ka dar, þir ket ala cak lý sý nýn, ala cak la rý nýn di ðer bü tün ala cak -
la rýn kanûnen ta bi ol duk la rý sý ra la rýn al tý na git me si ni ka bul et me le ri dir. Bu su ret le en ar ka sý ra ya gi -
den ala cak lar, si lin me dik le ri için, ar ka ya git me yi ka bul eden ala cak lý la rýn bu be ya ný þir ke tin bi lan -
ço su nu de ðiþ tir mez. Bor ca ba týk lýk du ru mu var lý ðý ný sür dü rüp þir ket iflâs eder se, di ðer ala cak lý lar
iflâs pay la þý mýn da ala cak la rý ný tam ola rak al ma dan, sý ra da ar ka ya gi den ala cak lý ya bir öde me ya pýl -
maz, ya ni bu ala cak lý ga ra me ye ka týl maz. Ýs viç re'de ya rar lý so nuç lar ve ren bu ye ni araç sý ra dý þý öl -
çü de öð re ti fa ali ye ti ne de yol aç mýþ týr. 
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h) Risk le rin Er ken Teþ hi si ve Yö ne ti mi
127 Ta sa rý ile, ku rum sal yö ne tim il ke le ri ne uy gun ola rak, risk le rin er ken teþ hi si ve yö ne ti mi

ko mi te si nin ku rul ma sý, pay la rý bor sa da iþ lem gö ren þir ket ler de zo run lu hâle ge ti ril miþ tir. Bu ko mi -
te ger çek te “de ne tim ko mi te si” ve ya “iç de ne tim ko mi te si”nden fark lý dýr. An cak her iki ko mi te ay -
ný ko mi te de de bir leþ ti ri le bi lir. Tür ki ye ger çe ði ba ký mýn dan iç de ne tim ko mi te si ya nýn da risk le rin
er ken teþ hi si ve yö ne ti mi ko mi te si özel bir önem ta þý mak ta dýr. Çün kü Tür ki ye’de bir çok þir ket, fa -
iz ler de ki sýk dal ga lan ma lar, dev let bo no la rý ve tah vil le riy le ya pý lan iþ lem ler, ya tý rým la rýn kre di ler le
fi nan se edi lip, öz var lýk/ya ban cý pa ra ras yo su na dik kat edil me me si, dö viz üze ri ne spe kü las yon ya -
pýl ma sý ve özel lik le dö viz de açýk po zis yon ve ben ze ri se bep ler le doð ru dan ve cid di risk al týn da dýr.
Sa na yi leþ miþ ve is tik rar lý ül ke ler de pek rast la nýl ma yan bu tür risk ler Türk iþ let me le ri yö nün den,
dar bo ða za gir me ve hat ta iflâs teh li ke si ni ko lay lýk la be ra be rin de ge ti re bil mek te dir. Ku rum sal yö ne -
tim il ke le ri ara sýn da bu lun ma yan bu ko mi te yi, yu ka rý da açýk la nan se bep ler le Ta sa rý ge rek li gör müþ -
tür. Di ðer yan dan ris kin yö ne ti mi uy gu la ma ve öð re ti ta ra fýn dan bi li nen, an cak ka nun da he nüz ye -
ri ni bul ma mýþ bir kav ram ve uz man lý ðý ge rek ti ren bir ko nu dur.

i) Ge nel Ku rul
128 Ta sa rý nýn ge nel ku ru la iliþ kin hü küm le rin de sis te me yö ne lik önem li bir de ði þik lik ya pýl ma -

mýþ, bu or gan, pay sa hip li ði hak la rý nýn kul la nýl dý ðý, yýl so nu fi nan sal tab lo la rý nýn ve yýl lýk ra po run in -
ce le nip hak kýn da ka rar ve ril di ði yö ne tim or ga ný nýn se çil di ði, kârýn kul la ný lýþ þek li nin be lir len di ði ve
esas söz leþ me üze rin de de ði þik lik le rin ya pýl dý ðý or gan ni te lik le ri ni ko ru muþ tur. 

j) De net le me
129 Ta sa rý da de net çi ler ano nim þir ke tin or ga ný ol mak tan çý ka rýl mýþ; her öl çek te ki þir ket le rin

de ne ti mi, ba ðým sýz de ne tim ku ru luþ la rý na ve ya kü çük ano nim þir ket ler de en az iki ser best ye min li
mü þa vi re ve ya ye min li ser best mu ha se be ci ye bý ra kýl mýþ týr. De net le me nin ko nu su, þir ke tin ve þir ket -
ler top lu lu ðu nun yýl so nu fi nan sal tab lo la rý ile yýl lýk ra por la rýn ve en van ter de da hil ol mak üze re, tüm
mu ha se be nin de ne ti mi dir. Söz ko nu su olan, ka nu na, Tür ki ye mu ha se be stan dart la rý na ve esas söz -
leþ me hü küm le ri ne uy gun luk de ne ti mi dir. Ra po run de ne ti mi ise, þir ke tin ve ya þir ket ler top lu lu ðu -
nun ge nel du ru mu nun pay sa hip le ri ne doð ru ola rak su nu lup su nul ma dý ðý nýn de ne ti mi dir. De ne tim,
þir ke tin var lý ðý ný ve ge le ce ði ni teh dit eden ya kýn teh li ke le ri teþ his sis tem le ri nin þir ket te bu lu nup bu -
lun ma dýk la rý ný ve ge rek li ön lem le rin alý nýp alýn ma dý ðý ný da kap sar. De net çi nin ba ðým sýz lý ðý ko nu -
sun da çok ti tiz olan ka nun, de net çi ile de net le ne cek olan þir ket ara sýn da her tür lü iliþ ki yi de net çi li -
ðe ve eti ðe ay ký rý gör mek te dir. De net le me nin, mes le ðin ge rek le ri ne ve eti ði ne uy gun ola rak ve ge -
le cek te ki risk le rin tes pi ti ni de kap sa ya cak þe kil de ya pýl ma sý ge re kir.

130 Ta sa rý da de net çi nin ya ný sý ra, iþ lem de net çi le ri de dü zen len miþ tir. Ýþ lem de net çi le ri, ku rul -
ma, ser ma ye ar tý rý mý, azal týl ma sý, bir leþ me, bö lün me, tür de ðiþ tir me, men kul de ðer ih ra cý gi bi iþ -
lem le ri de net le yen uz man lar dýr. Ýþ lem de net çi le rin de de de net çi de ara nan ni te lik ler ara nýr. De net çi -
le rin so rum lu luk la rý ve sýr sak la ma so rum lu luk la rý ye ni esas la ra bað lan mýþ týr.

k) Yýl so nu Fi nan sal Tab lo la rý
131 De ne tim gi bi ra di kal bir þe kil de de ði þik li ðe uð ra yan ikin ci ku rum, fi nan sal ra por la ma dýr.

Kav ram hem mu ha se be yi hem de yýl so nu fi nan sal tab lo la rý ný aþýp, ara fi nan sal tab lo la rý da kap sa -
yan bir ge niþ lik te dir. Ar týk iþ let me le rin mu ha se be le ri ne IFRS ile bir an lam da öz deþ Tür ki ye Mu ha -
se be Stan dart la rý uy gu la na cak týr. Stan dart lar sü rek li de ði þim sü re ci için de dir ve uy gu la ma bir li ði ni
sað la mak ama cýy la kav ram sal çer çe ve Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Yo rum Ko mi te si [IF RIC]
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ta ra fýn dan be lir len mek te ve yo rum lan mak ta dýr. Tüm sa na yi leþ miþ ül ke ler le bir lik te ay ný fi nan sal ra -
por la ma stan dart la rý ný uy gu la mak ve ay ný yo rum ku ral la rý na bað lý ol mak Türk iþ let me le ri ne ulus la -
ra ra sý ve ya ban cý pi ya sa lar da re ka bet gü cü sað la ya cak ve Türk pi ya sa sý na ulus la ra ra sý ni te lik ka zan -
dý ra cak týr. Bu ko nu da Ta sa rý sis te mi ni ta þý yan ko lon lar, et ken lik, bü tün lük ve de ðiþ ken lik tir. Stan -
dart lar es ki den “Ulus la ra ra sý Mu ha se be Stan dart la rý” di ye ad lan dý rýl mýþ tý. Bu stan dart la ra ar týk
“Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Stan dart la rý” de nil mek te dir. Ye ni te rim de vur gu “ra por la ma” ke -
li me sin de dir. Aný lan ke li me,stan dart la rýn bil gi ver me, ay dýn lat ma, þef faf ol ma yön le rin den “ak tif”,
ya ni et ken ol ma la rý ný, edil gen ko num da bu lun ma ma la rý ný, ifa de et mek te dir. “Bü tün lük” ile söz ko -
nu su stan dart la rýn, ku ral ola rak, tüm iþ let me le re ve þir ket le re uy gu la na ca ðý na gön der me ya pýl mýþ -
týr. An cak, Ta sa rý da bu nun bir ge çi ci is tis na sý var dýr: Üç yýl sü re ile ti carî iþ let me le re, þa hýs þir ket -
le ri ne ve kü çük ser ma ye þir ket le ri ne, IFRS’le rin ba sit leþ ti ril miþ þe kil le ri uy gu la na cak týr. Ba sit
IFRS’ler Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý Ku ru lu ta ra fýn dan ha zýr la na cak týr. Bu uy gu la ma hem IF RIC
hem de Dün ya Ban ka sý yak la þý mý na uy gun dur. Stan dart lar du ra ðan de ðil de vam lý ge liþ me ha lin de dir.

l) Pay sa hi bi nin Güç le nen Ko nu mu
132 Mo dern þir ket ler hu ku ku na uy gun ola rak pay sa hi bi nin ko nu mu Ta sa rý da güç len di ril miþ tir.

Güç len me aþa ðý da ki araç, yön tem ve sis tem ler le sað lan mýþ týr. 

(1) Pay sa hip li ði hak la rý nýn lis te si zen gin leþ ti ril miþ tir. Ta sa rý, 6762 sa yý lý Ka nu nun pay sa hi bi ne
ta ný dý ðý tüm mal var lý ðý na, yö ne ti me, de net le me ye ve in ce le me ye iliþ kin hak la rý ver mek te, ay rý ca bu
lis te yi ye ni hak lar la zen gin leþ tir mek te dir. Bun lar in ter alia, 

- þir ket ten çýk ma hak ký: (a) bir leþ me de (Ta sa rý nýn 141 in ci mad de si).

(b) ha ki mi ye tin kö tü ye kul la nýl ma sýn da [Ta sa rý nýn 200 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý].

- Özel de ne tim is te me hak ký (Ta sa rý nýn 438 in ci mad de si).

- Þar ta bað lý ser ma ye ar tý rý mýn da öne ril me hak ký [Ta sa rý nýn 466 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý].

- Eþit iþ le mi is te me hak ký (Ta sa rý nýn 357 nci mad de si).

(2) Pay sa hi bi ne ye ni da va hak la rý ta nýn mýþ týr; in ter alia, 

- Bir leþ me, bö lün me ve tür de ðiþ tir me de or tak lýk pa yý nýn ve hak la rý nýn ve ya ay rýl ma kar þý lý ðý -
nýn uy gun ol ma ma sý ha lin de denk leþ tir me ta le bi da va sý (Ta sa rý nýn. 192 nci mad de si).

- Bir leþ me, bö lün me ve tür de ðiþ tir me nin ip ta li da va sý (Ta sa rý nýn 193 ün cü mad de si).

- Bir leþ me, bö lün me ve tür de ðiþ tir me de so rum lu luk da va sý (Ta sa rý nýn 194 ün cü mad de si).

- Ha ki mi ye tin kö tü ye kul la nýl ma sý ha lin de yö ne tim ku ru lu na so rum lu luk da va sý (Ta sa rý nýn 202
nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý) ve ala cak lý la rýn da va sý na mü da ha le (Ta sa rý nýn 202 nci mad de si nin
üçün cü fýk ra sý).

- Tam ha ki mi yet te uyul ma ma sý ge re ken ta li mat la ra uyan pay sa hi bi ne so rum lu luk da va sý (Ta sa -
rý nýn 204 ün cü mad de si).

- De net çi atan ma sý da va sý (Ta sa rý nýn 399 un cu mad de si nin al týn cý fýk ra sý).

- Ge nel ku rul ka rar la rý nýn hü küm süz lü ðü nün tes pi ti da va sý (Ta sa rý nýn 447 nci mad de si).
- Ka nu ni þart la ra uy gun tas fi ye me mu ru se çi mi ta le bi ni içe ren da va (Ta sa rý nýn 537 nci mad de si).
(3) Ba zý hak la rýn kul la nýl ma sý 6762 sa yý lý Ka nu na na za ran da ha et ki li ve ko lay ha le gel miþ tir,

in ter alia,
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- Ku rum sal tem sil ci sis te mi (Ta sa rý nýn 428 ve 429 un cu mad de le ri).
- Tem sil ci nin ge nel ku rul dan ön ce ta li mat al ma zo run lu lu ðu (Ta sa rý nýn 428 ve 429 un cu mad -

de le ri).
- Bil gi al ma hak ký (Ta sa rý nýn 200 ve 437 nci mad de le ri).
- Ýn ce le me hak ký (Ta sa rý nýn 437 nci mad de si).
(4) Þef faf lý ðý sað la yan araç lar art mýþ týr.
- web si te si (Ta sa rý nýn 1524 ve 1527 in ci mad de le ri).
(5) Oy da im ti yaz sý nýr lan dý rýl mýþ týr (Ta sa rý nýn 479 un cu mad de si). 
(6) Bað lam sis te mi keyfîlik ten ve ucu açýk dü zen le me ler den kur ta rýl mýþ týr (Ta sa rý nýn 493 ve

495 in ci mad de le ri).
(7) Bil di rim yü küm le ri ön gö rül müþ tür. In ter alia, 
Bir pay sa hi bi nin þir ket te be lir li pay yüz de le ri ne ulaþ ma sý (Ta sa rý nýn 198 in ci mad de si nin bi rin -

ci fýk ra sý); ha ki mi yet söz leþ me si ku rul ma sý (Ta sa rý nýn 198 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý); bir leþ me
söz leþ me si nin im za lan ma sýn dan son ra, bir leþ me ye ka tý lan or tak lýk la rýn mal var lýk la rýn da de ði þik lik
ol ma sý (Ta sa rý nýn 150 nci mad de si) gi bi hal ler de bil di rim yü kü mü ön gö rül müþ tür.

(8) Yö ne tim ku ru lu nun önem li ba zý ko nu lar da be yan da bu lun ma sý ve ya ra por ver me si yü kü mü
ge ti ril miþ tir. In ter alia,

- Bað lý or tak lýk yö ne tim ku ru lu nun top lu luk la iliþ ki ler ra po ru (Ta sa rý nýn 199 un cu mad de si nin
bi rin ci ve üçün cü fýk ra la rý).

- Ha kim or tak lýk pay sa hi bi nin top lu luk iliþ ki le ri ra po ru (Ta sa rý nýn 199 un cu mad de si nin dör -
dün cü fýk ra sý).

- Ku rum sal yö ne tim il ke le ri de ðer le me açýk la ma sý (Ta sa rý nýn 375 in ci mad de si nin bi rin ci fýk -
ra sý nýn (f) ben di, 1529 un cu mad de si).

- Ku ru luþ (Ta sa rý nýn 349 un cu mad de si) ve ser ma ye ar tý rý mý be yan na me si.
m) Az lýk Hak la rý
133 Ta sa rý da az lýk hak la rý ile il gi li ola rak üç yön den iyi leþ tir me ya pýl mýþ týr: (a) Az lýk hak la rý -

nýn et kin bir þe kil de kul la nýl ma sý ný en gel le yen, gün de me bað lý lýk il ke si ne hak lý lýk te me li güç lü is -
tis na lar ge ti ril miþ tir (364, 463 ve 438 ilâ 440 ýn cý mad de ler). (b) Az lýk hak la rý sis te mi nin mer ke zin -
de özel de net çi atan ma sý yer alýr. Çün kü onun ra po ru, so rum lu luk da va sý na gi den yo lu aça bi le cek;
ge re ðin de bi lan ço mü za ke re le ri er te le ne bi le cek tir. Özel de net çi me ka niz ma sý iþ le mez se, az lýk hak -
la rýn dan bek le nen ya rar el de edi le mez. 6762 sa yý lý Ka nun da sis tem doð ru iþ le mi yor du. Çün kü, bir
ta raf tan gün dem de mad de bu lun ma sý nýn ge re kip ge rek me di ði tar týþ ma la ra yol açý yor, di ðer ta raf tan
özel de net çi yi ge nel ku rul ya ni ço ðun luk se çi yor du. Ta sa rý, bu ak sak lýk la rý gi der miþ, de net çi nin
mah ke me ta ra fýn dan se çil me si sað lan mýþ ve özel ih ti yaç la ra ce vap ve re cek þe kil de de net çi ye ni den
ka le me alýn mýþ týr (438 ilâ 440 ýn cý mad de ler). Bu nun gi bi ge nel ku ru lun top lan tý ya çað rýl ma sýn da
yö ne tim ku ru lu nu bað la yý cý sü re ler ko nul muþ tur (Ta sa rý nýn 412 nci mad de si) (c) Ay nen pay sa hip li -
ði hak la rýn da ol du ðu gi bi az lýk hak la rý lis te si ne ye ni le ri ek len miþ tir. Di ðer le ri ya nýn da,

- Az lý ða þir ke tin fes hi ni is te me hak ký ta nýn mýþ týr (Ta sa rý nýn 531 in ci mad de si).
- Fi nan sal tab lo la rý in ce le yen de net çi nin, hak lý se bep le rin var lý ðý ve ta raf sýz lý ðý ihlâl et me si ha -

lin de az lýk ta ra fýn dan gö rev den alýn ma sý ve ye ri ne ye ni si nin atan ma sý da va sý açý la bil me si ne ola nak
sað lan mýþ týr (Ta sa rý nýn 389 un cu mad de si nin dör dün cü fýk ra sý).
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- Ka pa lý ano nim þir ket ler de pay se net le ri nin ba sýl ma sý ný ta lep hak ký az lý ða ve ril miþ tir (Ta sa rý -
nýn 486 ncý mad de si).

n) Pay sa hi bi nin Þir ket ten Çý ka rýl ma sý (Squ ee ze Out)
134 AT'ýn 2004 ta rih li þir ke tin kon tro lü nü sað la yan pay la rýn alýn ma sý na, ya ni "ta ke over bids"e

iliþ kin yö ner ge de, Fo rum Eu ro pe an ile yu ka rý da 93 nu ma ra lý pa rag raf ta ki Yük sek Dü zey li Uz man -
lar Ra po run da ve bir çok AB üye si ül ke nin ka nun la rýn da aný lan, þir ke tin pay la rý nýn en az yüz de dok -
san ilâ dok san be þi ne sa hip ha kim pay sa hi bi ne, yüz de beþ ilâ on ara sýn da pa ya sa hip az lý ðýn, ya ni az -
lý ðý oluþ tu ran pay sa hip le ri nin pay la rý ný sa týn ala rak on la rý þir ket ten çý kar mak (squ ee ze out) hak ký ta -
nýn mýþ týr. Ta sa rý, bü yük ço ðun lu ða bu hak ký iki hal de ta ný mýþ týr: a) Bö lün me de (Ta sa rý nýn 141 in ci
mad de si nin ikin ci fýk ra sý) b) Tam ha ki mi yet ha lin de (Ta sa rý nýn 208 in ci mad de si). 

Ta sa rý da paysa hi bi ni þir ket ten çý kar ma ora ný yüz de on ola rak be lir len miþ tir. Baþ ka bir de yiþ le
hâkim ve ya baþ ka bir pay sa hi bi þir ket ba rý þý ný sað la mak ama cýy la yüz de ona ka dar az lý ðýn pay la rý -
ný ala bil me hak ký ný ha iz dir. Bu hak do la yý sýy la az lýk da ka nun da ön gö rü len de ðer de pay la rý ný sat -
mak zo run lu lu ðu al týn da dýr. Çün kü hâkim paysa hi bi nin bu is te mi mah ke me ka ra rý na bað la na bi lir.
Yüz de on ulus la ra ra sý þir ket ler hu ku kun da ka bul edi le bi lir bir oran dýr. Di ðer yan dan bir leþ me bað -
la mýn da þir ket ten çý kar ma dev re den þir ke tin oy hak ký ný ha iz or tak la rý nýnn yüz de dok sa ný nýn ona yýy -
la alý na bil di ði ne gö re (Ta sa rý nýn 151 in ci mad de si nin al týn cý fýk ra sý) 208 in ci mad de de ki dü zen le me
151 in ci mad de nin al týn cý fýk ra sý hük müy le uyum için de dir.

o) Oy Hak kýn da Tem sil: Pay sa hip le ri De mok ra si si
135 Ta sa rý ano nim þir ket ler hu ku kun da 35 yýl dan be ri kul la ný lan, de rin bi lim sel araþ týr ma la ra

ko nu olan, bir çok öz gün öne ri nin ya pýl ma sý na ne den oluþ tu ran, pay sa hi bi nin de ðe ri ni ve oyun et -
ki si ni ar týr ma yý, ge nel ku rul la ra il gi yi ar tý rýp, ka týl ma is tek siz li ðin den do ðan “güç boþ lu ðu”nu or ta -
dan kal dýr ma yý amaç la yan “pay sa hip le ri de mok ra si si” öð re ti sin den iz ler ta þý mak ta dýr. Ýlk so run
pay sa hi bi nin ge nel ku rul da tem si li dir. 6762 sa yý lý Ka nun da, oy hak kýn da tem sil ta ma mýy la Borç lar
Ka nu nu nun tem sil hü küm le ri çer çe ve sin de çö zül müþ tü. Se ne de bað lan ma mýþ pay lar ile na ma ve
ger çek na ma ya zý lý se net ler de, pay sa hi bi nin ver di ði tem sil bel ge si ne da ya lý doð ru dan tem sil, ha mi -
li ne ya zý lý se net ler de ise zil yet lik te me lin de do lay lý tem sil söz ko nu suy du. "Ha mi li ne ya zý lý bir pay
se ne di nin zil ye di bu lun du ðu nu is pat eden kim se þir ke te kar þý rey hak ký ný kul lan ma ya yet ki li dir" ku -
ra lý ise bir inanç iþ le mi ya nýn da esa sýn da ör tü lü bir þe kil de, ban ka la ra tev di edi len ha mi li ne his se se -
net le ri ne iliþ kin oy hak ký na (De pots tim mrecht der Ban ken) yö ne lik bir tem sil ku ra lýy dý. An cak Tür -
ki ye'de Av ru pa'nýn ak si ne bu tür tev di ler yay gýn ol ma dý ðýn dan ku ral, ban ka la rýn sa na yi ye ege men
ol ma la rý sa kýn ca sý yö nün den ele alýn ma mýþ ve tar tý þýl ma mýþ tý. An cak ge liþ me, "tev di" ol gu su nu dik -
ka te al ma yý ge rek ti re cek yön de dir. 6762 sa yý lý Ka nun, oy hak ký nýn tem sil ci ara cý lý ðýy la kul la nýl ma -
sý ha lin de oy sa hi bi nin ta li mat la rý hak kýn da her han gi bir hük me yer ver me miþ ti. So ru na Borç lar Ka -
nu nu an la yý þýy la yak laþ ma nýn do ðal so nu cu ola rak, ge nel ku rul lar da bü yük güç boþ lu ðu oluþ mak -
tay dý. Güç boþ lu ðu nun bü yük lü ðü hal ka arz edi len pay se ne di ora nýy la doð ru oran tý lý dýr. Bu, ge le -
cek te Tür ki ye'de güç boþ lu ðu nun önem li bir so run ola ca ðý na iþa ret et mek te dir.

Ger çek ten his se se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket ler de halk pay sa hi bi ge nel ku rul -
la ra en dü þük dü zey de ka týl mak ta, ge nel ku rul ba zen on-oni ki pay sa hi bi ile top lan mak ta dýr. Top -
lum sal et ki le ri olan ve hal ka açýk þir ket le rin iþ lev le ri ni gör me le ri ni en gel le yen güç boþ lu ðu so ru nu -
nu Ta sa rý, (a) on-li ne oy kul la ný mýy la, (b) zo run lu web si te si ne de iþ lev yük le yen ta li ma ta iliþ kin hü -
küm ler le ve (c) özel lik le ba ðým sýz tem sil ci ler le çöz me yi amaç la mak ta dýr. Yö ne ti min iþa ret et ti ði or -
gan tem sil ci si kar þý sýn da yer ala cak ör güt lü ba ðým sýz tem sil ci le rin, yö ne tim ve mu ha le fet dü ze ni ni
oluþ tu ra rak pay sa hip le ri de mok ra si si ne yar dým cý ola cak la rý dü þü nül mek te dir.
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Bu ku ral la ra uyul ma dan alý nan tem sil yet ki siy le ge nel ku ru la ka tý lan la ra yet ki siz ka týl ma ya
iliþ kin hü küm ler uy gu la na cak týr.

Ta sa rý hü küm le ri nin he def le di ði sis tem SPK'nýn teb lið le riy le yer le þe cek tir. SPK'nýn "yö ne tim
ku ru lu üye li ði ne aday öner me ko mi te si"ni ba zý þart lar da þart ko þa bi le ce ði ka bul edil me li dir. Ýkin ci
ola rak, oy hak kýn da im ti ya zýn sý nýr lan dý rýl ma sý (132 nu ma ra lý pa rag raf) da, pay sa hip le ri de mok ra -
si si nin ge liþ me sin de olum lu rol oy na ya cak týr. Ta sa rý nýn yer ver di ði araç lar dan et ki siz leþ tir mek te,
hat ta an lam sýz laþ týr mak ta dýr. Üçün cü bir araç, eþit iþ lem il ke si dir (121 ve 132 nu ma ra lý pa rag raf lar).
Ta sa rý da pay sa hi bi nin ko nu mu nu güç len di ren bir çok ye ni lik var dýr (132 nu ma ra lý pa rag raf).  

ö) Ku rum sal Yö ne ti mi Ýl gi len di ren Dü zen le me ler
136 Ta sa rý ku rum sal yö ne tim ile il gi li ola rak bir ta raf tan il ke sel ve ge nel hü küm ler ön gör müþ

di ðer ta raf tan da, çe þit li ko nu lar da aný lan il ke le re uy gun dü zen le me ler yap mýþ týr. 

Bi rin ci grup ta; SPK’ya ta ný nan, ku rum sal yö ne tim il ke le ri ni de re ce len dir me ku ral ve so nuç la rý -
ný be lir le me yet ki si (Ta sa rý nýn 1529 un cu mad de si); yö ne tim ku ru lu nun þir ke ti bu açý dan de ðer len di -
ren açýk la ma sý (Ta sa rý 375 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (f) ben di); teh li ke le rin er ken teþ hi si ko -
mi te si (Ta sa rý m. 378); ay ný ko nu da de net çi ye ve ri len ikaz gö re vi (Ta sa rý m. 398.2,4); yö ne ti min, yö -
ne tim ku ru lu ta ra fýn dan bir teþ ki lat yö net me li ði ile dev ri (Ta sa rý m. 367); mu rah has lar (Ta sa rý m.
370); ba ðým sýz ve ulu sal stan dart la ra gö re ya pýl ma sý ge re ken de ne tim (Ta sa rý m. 397 vd.) aný la bi lir.

Ýkin ci grup ta ba zý so mut dü zen le me ler ör nek ola rak gös te ri le bi lir. Bun la rý, in ter alia þöy le sý ra -
la ya bi li riz. (1) Ku ru luþ ve te mel il ke ler de: Ku ru cu men fa at le ri (Ta sa rý m. 348), ku ru cu lar be ya ný (Ta -
sa rý m. 349), ku ru luþ de net çi si ra po ru (Ta sa rý m. 351), eþit iþ lem il ke si (Ta sa rý m. 357), pay sa hip le -
ri nin þir ke te borç lan ma la rý nýn ya sak lan ma sý (Ta sa rý m. 358). (2) Yö ne tim ku ru lu dü ze yin de: Pro fes -
yo nel yö ne ti mi sað la mak ama cýy la, yö ne tim ku ru lu üye le ri nin pay sa hi bi ol ma la rý zo run lu ðu nun kal -
dý rýl ma sý (Ta sa rý m. 359); az lý ða yö ne tim ku ru lun da tem sil hak ký (Ta sa rý m. 360); yö ne tim ku ru lu
üye le ri nin gö rev le ri sý ra sýn da þir ke te ku sur la rýy la ve re cek le ri za ra rýn si gor ta et ti ril me si (Ta sa rý m.
361); bor ca ba týk lýk ta nes nel lik ve ön lem ler (Ta sa rý m. 376 ve 377). (3) De net le me ko nu sun da: Ba -
ðým sýz lýk, ta raf sýz lýk, ulus la ra ra sý stan dart ta de ne tim, de net çi nin müþ te ri si ne de ne tim den baþ ka hiz -
met ve re me me si, da nýþ man lýk ya pa ma ma sý; ay ný müþ te ri ye ay ný de net çi ta ký mý ile de ne tim hiz me ti
su nul ma ma sý, yö ne tim ku ru lu nun yýl lýk ra po ru nun de ne tim kap sa mýn da ol ma sý, ris kin teþ hi si ve iç
de ne tim dü ze ni nin stan dart la ra uyup uy ma dý ðý nýn de ne ti mi. (4) Ge nel ku rul dü ze yin de: Dev re di le -
mez yet ki le rin be lir len me si (Ta sa rý m. 408); ge nel ku rul iç yö net me li ði (Ta sa rý m. 419); or gan tem -
sil ci si, ba ðým sýz tem sil ci, ku rum sal tem sil ci (Ta sa rý m. 428 vd.); oy da im ti ya zýn sý nýr lan dý rýl ma sý (Ta -
sa rý m. 479). (5) Fark lý laþ tý rýl mýþ te sel sül [bu tür te sel sül ba ðým sýz olan ve ol ma yan yö ne tim ku ru lu
üye le ri nin so rum lu luk la rý nýn fark lý laþ tý rýl ma sýn da önem li rol oy na ya bi lir. Hü küm bu yön de öð re ti ve
yar gý ka ra rý ge li þi mi ne uy gun dur.] (mad de 557). (6) Þef faf lýk: web si te si (Ta sa rý m. 1502)

p) Bað lý Na ma Ya zý lý Pay lar

137 6762 sa yý lý Ka nu nun bað lý na ma ya zý lý pay se net le riy le il gi li dü zen le me si, sý nýr sýz bað lam
an la yý þý na da ya ný yor du. Sý nýr sýz lýk, þir ke te ge niþ ve bi raz da keyfî red ola nak la rý sað lý yor, bu da bir
ta raf tan, bö lün me ku ra mý na ege men lik ta ný yor, di ðer ta raf tan da red edi len pay sa hi bi ni ve dev re -
de ni,"ma lik fa kat þir ke te kar þý pay sa hi bi de ðil/þir ke te kar þý pay sa hi bi fa kat ma lik de ðil" anor mal ko -
nu mu na yer leþ ti ri yor du. 1991'de Ýsv. BK'ya alý nan, bek le nil me yen öl çü de ba þa rý lý olan sis te mi be -
nim se yen Ta sa rý dü ze ni nin esa sý, (a) bað lam se bep le ri nin sý nýr lan dý rýl ma sý yo luy la þir ke tin red hak -
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ký na ký sýt la ma ge ti ril me si, (b) red se be bi bor sa ya ko te ol ma yan na ma ya zý lý pay lar da hak lý se bep ta -
ný nýr iken, red hak ký nýn bor sa ya ko te edil miþ na ma ya zý lý pay lar da da ha da ký sýt lan ma sý ve ik ti sap
ede nin pay sa hi bi ola rak ta ný na ca ðý yüz de sel sý ný rýn aþýl ma sý gi bi nes nel bir se be be bað lan ma sý ve
(c) esas söz leþ me nin de ðiþ ti ril me si yo lu ile bað lam ge ti ril me si nin aðýr laþ tý rýl mýþ ni sap la ra tâbi tu -
tul ma sý dýr (m. 421, 3 b.3). Bor sa ya ko te ol ma yan pay lar da hak lý se be bin sý nýr lan dý rýl mýþ ol ma sý ye -
ni an la yý þýn özel li ði dir. 

138 Bö lün me ku ra mý ný sis tem den çý kar mak ama cýy la bor sa ya ko te edil me miþ na ma ya zý lý his -
se se net le rin de, þir ket onay ver me di ði sü re ce his se se net le ri nin mül ki ye ti nin (is tis na lar dý þýn da)
dev re den de kal ma sý ku ra lý ge ti ril miþ tir. Yi ne ay ný amaç la, ya ni bö lün me ye ola nak ta ný ma mak için,
bor sa ya ko te na ma ya zý lý his se se net le rin de, bor sa da ik ti sap ha lin de hak la rýn de vir ile dev ra la na
geç ti ði ka bul edi le rek bor sa ya dost bir çö zü me gi dil miþ tir.

r) Þar ta Bað lý Ser ma ye Ar tý rý mý

139 Ta sa rý nýn bir ye ni li ði de þar ta bað lý ser ma ye ar tý rý mý dýr. Bu su ret le de ðiþ tir me ve alým hak -
la rý na da ya lý, ar tý rý mýn ger çek leþ me dü ze yi nin ve za ma ný nýn üçün cü ki þi nin dav ra ný þý na bað lý ol du -
ðu, þar ta bað lý ser ma ye ar tý rý mý ku ru mu nun ge ti ril me siy le, hem ye ni men kul de ðer ler ya ra týl mýþ,
hem þir ke tin fi nans ma nýn da et ki li ye ni bir ara ca yer ve ril miþ, hem de iþ çi le rin þir ke te or tak ol ma la -
rý için bir ola nak ya ra týl mýþ týr .

s) Ýþ çi le rin Þir ke te Ka tý lý mý

140 Ta sa rý da iþ çi le rin þir ke te ka týl ma la rý ný sað la yan iki araç tan bi ri þar ta bað lý ser ma ye dir. Ger -
çek ten iþ çi le re alým hak la rý ta ný na bi lir. Ýkin ci ola nak ise rüç han hak ký nýn sý nýr lan dý rýl ma sý na iliþ kin
mad de de yer al mak ta dýr. Ta sa rý da ye ni çý kar tý la cak pay la rýn iþ çi le re su nul ma sý rüç han hak la rý nýn sý -
nýr lan dý rýl ma sý için hak lý se bep ola rak ka bul edil miþ tir (TK m. 461). 

þ) Taz mi nat Ta le bi nin Ýle ri Sü rül me si

141 6762 sa yý lý Ka nu nun do la yý sýy la za ra rýn pay sa hip le ri ve þir ket ala cak lý la rý ta ra fýn dan ile ri
sü rül me si ne iliþ kin hü küm le ri ge rek li açýk lýk tan yok sun ve ka rý þýk týr. Bu Ka nu nun 309 un cu mad -
de si nin bi rin ci fýk ra sý, pay sa hip le ri ile ala cak lý la ra þir ket le ay ný sý ra da ve eþit da va hak ký ta ný mýþ -
ken, ikin ci fýk ra nýn bu hak kýn an cak þir ke tin iflâsýn da ve iflâs ida re sin den son ra kul la ný la bi le ce ði ni
ön gör me si tar týþ ma la ra se bep ol muþ tur. Ta sa rý bu ka rý þýk lý ðý, da va hak ký ný þir ke te ve ik ma li ha lin -
de pay sa hi bi ne ta ný ya rak, iflâsta da ön ce iflâs ida re si ne ta ný ya rak or ta dan kal dýr mýþ týr. 

t) So rum lu luk ta Te sel sül

142 Ýsv. BK m. 759'u ay nen ala rak Ta sa rý, ku rul so rum lu lu ðun da önem li bir ye ni lik yap mýþ týr.
6762 sa yý lý Ka nun ano nim or tak lý ða hâ kim olan mü te sel sil so rum lu luk tan so rum lu la rýn za ra rýn tü -
mün den mü te sel si len so rum lu ol ma la rý ný an lý yor, rûcu ile de il gi len mi yor du. Hâ kim Ýs viç re öð re ti -
si bu an la yý þýn ada le te ve mü te sel sil so rum lu luk kav ra mý na ay ký rý ol du ðu gö rü þün dey di. Ýsv. BK m.
758'in ge rek çe sin de, kla sik mut lak mü te sel sil ku rul so rum lu lu ðu an la yý þý al týn da, mün fe rit üye nin
öde me ola nak sýz lý ðý nýn ce re me si ni da va lý la rýn tü mü nün, ne den sel lik ba ðý bu lun ma ma sý na rað men
çek me si dü þün ce si nin yat tý ðý; oy sa, ano nim þir ke te ege men olan þef faf lýk il ke si ve ye ni özel de ne -
tim sis te mi kar þý sýn da bu an la yý þýn hak lý lý ðý ný yi tir di ði be lir til miþ tir. Ar týk tes pi ti ko lay olan ku su -
run de re ce si ne de hu kukî so nuç bað lan ma lý dýr. Bu se bep le Ta sa rý (m.557) fark lý laþ tý rýl mýþ te sel sül
il ke si ni ka bul et miþ tir. 
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u) Ce zaî So rum lu luk
143 Ce zaî so rum lu luk hük mü de Ta sa rý nýn bir ye ni li ði dir. 
4. Li mi ted Þir ket ler
a) Ku ru luþ

144 Ta sa rý da li mi ted þir ket hü küm le rin de de ði þik lik ler ya pýl mýþ týr. Bu de ði þik lik te, ha len Ýs viç -
re'de tar tý þýl mak ta olan Ýsv. BK'nun li mi ted þir ket le re iliþ kin hü küm le ri nin re viz yo nu na iliþ kin ta sa -
rý da dik ka te alýn mýþ týr. De ði þik li ði yön len di ren dü þün ce, ile ri ki yýl lar da, çe þit li se bep ler le, özel lik -
le as garî ser ma ye nin yük sek li ði se be biy le gi ri þim ci le rin ano nim þir ket ye ri ne li mi ted þir ket kur ma -
ya da ha faz la yö ne le cek ol ma la rý do la yý sýy la bu þir ke ti bi raz da ha ser ma ye þir ke ti ne yak laþ tý rýl ma -
sý dýr. Bu ana amaç ne de niy le Ta sa rý kay nak Ýs viç re mo de lin den bir çok nok ta da ay rýl mýþ týr. Li mi ted
þir ke tin de en az ano nim þir ket ka dar ti ca ret ve sa na yi ha ya týn da iþ lev sa hi bi ol ma sý ve özel lik le son
yýl lar da ya ban cý ya tý rým la rýn bu tü rü ter cih et me le ri de li mi ted þir ke te iliþ kin hü küm le rin ge niþ çap -
ta de ðiþ ti ril me sin de rol oy na mýþ týr.

b) Ku ru luþ

145 Li mi ted þir ke tin ku ru lu þu na iliþ kin hü küm ler de bü yük de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr. Be lir til -
me si ge re ken ilk ye ni lik þir ket söz leþ me si nin (a) zo run lu içe rik, (b) bað la yý cý ol ma sý için þir ket söz -
leþ me sin de yer al ma sý ge re ken ka yýt lar ol mak üze re iki kýs ma ay rýl mýþ ol ma sý dýr. Sis tem, þir ket söz -
leþ me le ri nin bi linç le ha zýr lan ma sý ge re ði ni or ta ya çý kar mak ta dýr. Bi linç le ha zýr la nan bir þir ket söz -
leþ me si de ih ti laf la rý azal ta cak týr. Ýkin ci ye ni lik ise tek or tak lý li mi ted þir ket tir. Tek or ta ða dü þen li -
mi ted þir ket le re iliþ kin tes cil de bir ye ni lik tir. Üçün cü ye ni lik ise esas ser ma ye pa yý nýn tak sit le öden -
me si nin kal dý rýl mýþ ol ma sý dýr. Pe þin öde me bir çok hük mü ge rek siz hâle ge tir miþ tir. 

c) Esas Ser ma ye Pa yý

146 Ta sa rý nýn önem li ye ni li ði esas ser ma ye pa yýn da ger çek leþ miþ tir. Ýlk ola rak "or ta ðýn ser ma -
ye si" (6762 sa yý lý Ka nun m. 507.3) ile "ser ma ye pa yý" (6762 sa yý lý Ka nun m. 518.1) te rim le ri nin ya -
rat tý ðý (kay nak Ýsv. BK'dan ge len) kar ma þa ya son ve ril miþ tir. Böy le ce öð re ti de kul la ný lan "te mel ser -
ma ye pa yý" ve "ser ma ye pa yý" te rim le ri ne de ar týk ge rek kal ma mýþ týr. Ýkin ci ola rak hiç bir ya ra rý ol -
ma yan, ak si ne güç lük le re yol açan "bir or tak, bir pay" il ke si terk edil miþ, bir or ta ðýn bir den çok pa -
yý ola bi le ce ði ka bul edil miþ tir. Üçün cü sü esas ser ma ye pa yý nýn na ma ya zý lý se ne de bað lan ma sý dýr.

d) Pa yýn Geç me si

147 6762 sa yý lý Ka nun da aðýr þe kil þart la rý na ve yo rum güç lük le ri ne se bep olan maddî ku ral -
la rý olan bað lan mýþ pa yýn geç me si ne iliþ kin hü küm ler sa de leþ ti ril miþ tir. "Pa yýn geç me si" pa yýn dev -
ri ni, mi ras la ka za nýl ma sý ný ve ceb ri ic ra yo luy la edin me yi içe ren ça tý kav ra mý ifa de et ti ðin den, te -
rim ler de özel bir özen gös te ril miþ tir.

e) Özel Onay lý De vir ile Pa yýn Ýha le si Sis te mi nin Kal dý rýl ma sý

148 Ta sa rý he men he men hiç uy gu lan ma yan 6762 sa yý lý Ka nu nun 523 ve 524 ün cü mad de le rin -
de dü zen len miþ bu lu nan özel onay lý de vir ile pa yýn iha le si ne yer ver me miþ tir. Çün kü, söz ko nu su hü -
küm ler, oluþ tur duk la rý sis te min el ve riþ siz li ði ve an la þýl maz lý ðý do la yý sýy la he men he men hiç uy gu -
lan mý yor du. Ay ný du rum kay nak hu kuk uy gu la ma sý yö nün den de ge çer li ol du ðu için, Ýs viç re’de ha -
len par la men to da bu lu nan li mi ted þir ket le rin re for mu ta sa rý sýn da bu hü küm ler kal dý rýl mýþ týr.
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f) Çýk ma ve Çý ka rýl ma
149 Çýk ma, özel lik le çý ka rýl ma, Ta sa rý da þir ke tin var lý ðý ný sür dü re bil me si il ke si bað la mýn da

dü zen len miþ tir. Ye ni yak la þým ken di si ni özel lik le ay rýl ma ak çe sin de gös ter mek te dir. Ak çe nin mu -
ac ce li ye ti þir ket dü þü nü le rek hük me bað lan mýþ týr. Ay rý ca, he sap la ma da iþ lem de net çi si ne gö rev ve -
ril miþ tir. Bu da he sap la ma nýn key fi li ði ni en gel le ye cek bir ön lem ol ma sý ya nýn da hiç bir esa sa da yan -
ma yan öz nel he sap la ma lar la þir ke tin za ra ra uð ra týl ma sý teh li ke si ni or ta dan kal dýr mak ta dýr. Çý kar -
ma ya ka týl mak ise, ge rek siz tek rar la rý ön le mek ama cý na yö ne lik tir.  

g) Or gan sal Ya pý nýn Dü zel til me si
150 Ta sa rý da ge nel ku rul ile yö ne tim ara sýn da ki iþ lev ay rý lý ðý be lir gin leþ ti ril miþ ve öz den yö -

ne tim il ke si ye ri ne, se çil miþ yö ne tim dü ze ni ka bul olun muþ tur. Öz den yö ne tim il ke si yö ne tim hak -
ký ný tüm or tak la ra ka nu nen ver di ði için ge re ðin de ken di li ðin den iþ ler hâle gel mek te ve or tak la rý
bek le me dik le ri güç lük ler le kar þý kar þý ya bý rak mak ta dýr.

h) Ser ma ye Ye ri ni Tu tan Ödünç ler
151 Al man ya'dan alý nýp Ta sa rý ya ko nu lan bu ku rum, þir ke tin kre di ye te ne ði ni ar tý ra cak, iflâsla -

rý azal ta bi le cek ve ala cak lý la ra gü ven ve re cek tir.
ý) Ek Öde me Yü küm lü lük le ri ile Yan Yü küm lü lük ler
152 Av ru pa ül ke le rin de li mi ted þir ke tin do ðal araç la rý ka bul edi len ek öde me yü küm lü lük le ri

ile yan edim yü küm lü lük le ri Ta sa rýy la Türk hu ku ku na ge ti ril miþ tir. 
i) Yýl so nu Fi nan sal Tab lo la rý
153 Ta sa rý nýn al tý çi zil me si ge re ken ye ni li ði fi nan sal tab lo lar da, ano nim þir ke te ait hü küm le rin

li mi ted þir ke te de ay nen uy gu lan ma sý dýr. Böy le ce IFRS li mi ted þir ket te de uy gu la na cak týr.
j) De ne tim
154 Ano nim þir ket le rin de net len me si ne iliþ kin hü küm ler li mi ted þir ket le re de uy gu la na cak týr.
5. Ser ma ye si Pay la ra Bö lün müþ Ko man dit Þir ket
155 Her han gi bir de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr.
III. Kýy met li Ev rak Ki ta bý
156 Ba zý çe vi ri yan lýþ lýk la rý dü zel til miþ, çe liþ ki ler or ta dan kal dý rýl mýþ týr.
IV. Ta þý ma Ýþ le ri Ki ta bý
157 Ta sa rý da ta þý ma se ne di do la yý sýy la kýy met li ev rak hü küm le ri için de yer alan ta þý ma ay rý bir

ki tap ha li ne ge ti ril miþ tir.
158 Ta þý ma ya iliþ kin hü küm le rin bü yük ço ðun lu ðu 1926 yý lýn da ka bul edi len Türk Ti ca ret Ka -

nu nun dan ge li yor du. Bun la ra da bir çok ül ke nin bu gün yü rür lük ten kalk mýþ hü küm le ri kay nak lýk et -
miþ ti. Söz ko nu su hü küm ler hem Tür ki ye'yi ulus la ra ra sý pi ya sa la rýn dý þýn da tu tu yor hem ta þý ma sek -
tö rü nün ge rek si nim le ri ne ce vap ve re mi yor hem de yo rum güç lük le ri do ðu ru yor du. Bu se bep le esas
iti ba rýy la sý nýr aþan ta þý ma lar hak kýn da ön gö rül müþ ol mak la be ra ber hem iç hem de dýþ ka ra ta þý ma -
cý lý ðýn da, ulus la ra ra sý uy gu la ma da ge niþ ka bul gö ren CMR ký salt ma sýy la aný lan Ka ra yol la rýn da Eþ -
ya Ta þýn ma sý na Ýliþ kin Mil let le ra ra  sý Söz leþ me hü küm le ri nin Ta sa rý ya yan sý týl ma sý bir ge rek li lik
ola rak or ta ya çý ký yor du. Çün kü CMR sý nýr içi ta þý ma cý lý ða iliþ kin maddî hu kuk ve ka nun lar ih ti la fý
ku ral la rý da içer mek te dir. Bu dü þün ce Ko mis yo na da hâ kim ol muþ tur. Ger çi Tür ki ye 1977 yý lýn da
CMR'yi ka bul et miþ ti, an cak 6762 sa yý lý Ka nun da ki hü küm le rin bu ulus la ra ra sý söz leþ me ile, ço ðu
kez, çe liþ me si so run lar çý ka rý yor du. Bu ne den le, çe liþ ki nin or ta dan kal dý rý la bil me si için Ta sa rý da ta -
þý ma nýn CMR hü küm le ri ne uy gun bir tarz da ka le me alýn ma sý yo lu na gi dil miþ tir. 
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159 CMR ya nýn da, ta þýn ma eþ ya sý nýn ta þýn ma sý, de ði þik tür araç lar la ta þý ma, yol cu ta þý ma ve
özel lik le ta þý ma iþ le ri yük le ni ci si ve ta þý ma, özel lik le Alm. TK'dan ya rar la ný la rak dü zen len miþ tir. 

V. De niz Ti ca re ti Ki ta bý

160 Ta sa rý nýn de niz ti ca re ti hu ku ku na iliþ kin ki ta býn da re form ni te li ðin de, ge niþ çap lý de ði þik lik -
ler ya pýl mýþ týr. Bu re form bað la mýn da bir ta raf tan mev cut ku rum lar ve hü küm ler ye ni leþ ti ril miþ, bir
ta raf tan da Ta sa rý ya mo dern ku rum lar ile hü küm ler ek len miþ ve es ki miþ hü küm ler ayýk la nýp, iþ le vi
kal ma mýþ ku rum lar Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. De niz hu ku ku re for mu nun esas la rý ný þöy le özet le ye bi li riz:

1. Ulus la ra ra sý Söz leþ me ler le Uyum Sað lan ma sý

161 Ta sa rý nýn de niz ti ca re ti hu ku ku na iliþ kin Ki ta bý nýn, ulus la ra ra sý söz leþ me ler le uyu mu nun
sað lan ma sý, re for mun ilk he def le rin den bi ri dir. Bu amaç la, 1968-1979 ta rih li Visby-Lon dra Ku ral -
la rý, sý nýr lý so rum lu lu ðu dü zen le yen 1976 Lon dra Söz leþ me si, 1989 ta rih li kur tar ma ya iliþ kin Lon -
dra Söz leþ me si, re hin ler hak kýn da 1993 Ce nev re Söz leþ me si, pet rol kir li li ði ko nu sun da ki 1992 ta -
rih li Lon dra Söz leþ me le ri, ge mi le rin hac zi ne iliþ kin 1999 Ce nev re Söz leþ me si, 2002 ta rih li yol cu
ta þý ma sý na iliþ kin Ati na Söz leþ me si Ta sa rý ya yan sý týl mýþ týr.

162 Tür ki ye, de niz ti ca re ti ne iliþ kin bir çok söz leþ me ye ta raf týr (ko niþ men to la ra iliþ kin 1924
Brük sel, dev let ge mi le ri nin mu afi ye ti ve re hin ler hak kýn da 1926 Brük sel, çat ma ve kur tar ma ya iliþ -
kin 1910 Brük sel Söz leþ me le ri gi bi). Bu Söz leþ me le rin bir çok hük mü, ay rý ca 6762 sa yý lý Ka nun da
da yer al mak ta dýr. An cak söz ko nu su Söz leþ me ler le uyum Alm. TK.’nýn Dör dün cü Ki ta býn dan il gi -
li hü küm le rin ik ti ba sý yo lu ile sað lan mýþ tý. Al man ya’dan alý nan hü küm ler le bu söz leþ me ler de yer
alan hü küm ler ara sýn da ise uyum suz luk lar bu lun mak tay dý. Özel lik le, eþ ya ta þý ma ya, re hin le re ve
çat ma ya iliþ kin ulus la ra ra sý dü zen ile ulu sal dü zen ara sýn da fark lý lýk lar, hat ta çe liþ ki ler mev cut tu.
Bu nun se be bi, ulus la ra ra sý söz leþ me le rin ku ral la rý ný iç hu ku ku na ta þýr ken (koy du ðu ge niþ kap sam -
lý çe kin ce ler se be biy le) Al man ka nun ko yu cu su nun çok öz gür ha re ket et miþ ol ma sýy dý. Söz leþ me
ile 6762 sa yý lý Ka nun ara sýn da fark lý lýk lar bu lun ma sý, uy gu la ma yý sü rek li ra hat sýz et miþ tir. Bu
uyum suz luk lar, za ma na þý mý sü re le ri gi bi önem li ko nu lar da bi le or ta ya çýk mak ta dýr. Ta sa rý da bu tür -
den uyum suz luk ve çe liþ ki ler gi de ril miþ tir.

2. Hü küm le rin Sis te ma ti ze Edil me si

163 6762 sa yý lý Ka nu nun Dör dün cü Ki ta bý, çok sa yý da Al man ka nu nun dan alýn mýþ hü küm ler -
den olu þan bir der le me ni te li ðin dey di. Alm. TK.’nýn Dör dün cü Ki ta bý ile bir lik te, ge mi ler de aynî
hak la ra iliþ kin iki ka nun ve bir tü zük, eþ ya ta þý ma la rý hak kýn da ki bir ka nun ve iki tü zük ve 1950 ta -
rih li York-Ant werp ku ral la rý, 6762 sa yý lý Ka nu nun esa sý ný oluþ tur muþ tu. 1861 ta rih li Al man Umu -
mi Ti ca ret Ka nun na me sin den ay nen alý nan bu hü küm le rin dü zen len me tar zý sis te ma tik de ðil di. Ta -
sa rý da Be þin ci Ki ta býn tü mü bi lim sel bir sis te ma ti ðe bað lan mýþ týr.

3. Es ki miþ Hü küm le rin Ayýk lan ma sý

164 6762 sa yý lý Ka nu na 1861 ta rih li Al man Umu mi Ti ca ret Ka nun na me sin den alýn mýþ bu lu -
nan çok sa yý da hü küm, gü nü müz de niz ti ca re ti ne ya ban cý dýr. Kap tan la ku ru lan hiz met söz leþ me si -
ne, kap tan la ge mi de bu lu nan la rýn iliþ ki le ri ne, bun lar ara sýn da kap ta nýn di sip lin yet ki si ne, ge mi
adam la rý nýn bil gi ver me ve emir le re uy ma la rý na, yurt dý þýn da suç iþ len me si ne ve özel lik le de niz
ödün cü ne ve 1940'la rýn IN CO TERMS ka ta lo ðun dan alýn mýþ de niz aþý rý sa týþ la ra iliþ kin hü küm ler
gi bi. Bun lar ve iþ le vi ni ta mam la mýþ bir çok hü küm Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.
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4. Bö lüm ler Ýti ba rýy la Önem li Ye ni lik ler
a) Ge mi
aa) Ge nel Hü küm ler
165 Ta sa rý nýn 931 ilâ 937 nci mad de le rin de yer alan ge nel hü küm ler, 6762 sa yý lý Ka nu nun 816

ilâ 822 nci mad de le rin den gün cel leþ ti ri le rek ak ta rýl mýþ týr. Sis te ma tik te ki ye ri ne de niy le 6762 sa yý lý
Ka nu nun 891 in ci mad de si bu bö lü me ak ta rýl mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nun da ki “ge mi” ta ný mý nýn ek sik -
lik le ri ve ha ta la rý dik ka te alý na rak ye ni bir ta ným ve ril miþ tir. Böy le ce, Be þin ci Ki ta býn uy gu la ma ala -
ný, ih ti yaç lar doð rul tu sun da ge niþ le til miþ tir. “De ni ze el ve riþ li lik” ve “yo la el ve riþ li lik” te rim le ri 6762
sa yý lý Ka nu nun 817 nci mad de sin de, “yü ke el ve riþ li lik” te ri mi ise 1019 un cu mad de nin bi rin ci fýk ra -
sýn da ta ným lan mýþ tý. Bu ta ným lar, Ta sa rý nýn 932 nci mad de sin de bi ra ra ya top lan mýþ týr. Ni ha yet, uy -
gu la ma da uzun sü re dir çok sa yý da tar týþ ma ve te red dü de se bep olan, ge mi le rin hu kuk sal ni te li ði ile
il gi li Ta sa rý nýn 936 ve 937 nci mad de le ri ka bul edi le rek, bu ko nu ya ni haî ola rak açýk lýk ge ti ril miþ tir.

bb) Ge mi nin Hü vi ye ti
166 6762 sa yý lý Ka nu nun 823 ilâ 838 in ci mad de le rin de da ðý nýk bi çim de yer alan hü küm ler, bi -

lim sel bir sis te ma ti ðe uy gun ola rak ye ni den dü zen len miþ tir. Bay rak çek me hak ký ile il gi li hü küm -
le rin uy gu la ma da yol aç tý ðý so run la rý gi der mek üze re ka bul edi len 20/04/ 2004 ta rih li ve 5136 sa yý -
lý Türk Ti ca ret Ka nu nu nun Ba zý Mad de le ri nin De ðiþ ti ril me si Hak kýn da Ka nun ile ya pý lan de ði þik -
lik ler, esas iti ba rýy la mu ha fa za edil miþ, an cak Ta sa rý nýn sis te ma ti ði ne ve içe ri ði ne uy gun ha le ge ti -
ril miþ tir. Bay rak çek me hak ký nýn kul la nýl ma sý ile il gi li ce za hü küm le ri, 5237 sa yý lý Türk Ce za Ka -
nu nun da ka bul olu nan il ke ler ve hü küm ler le uyum laþ tý rýl mýþ týr.

cc) Ge mi Si ci li
167 6762 sa yý lý Ka nu nun 839 ilâ 865 in ci mad de le ri, bi lim sel bir sis te ma ti ðe uy gun ola rak ye -

ni den dü zen len miþ tir. Uy gu la ma da kar þý la þý lan so run la rý gi der mek üze re çe þit li ek le me ve de ði þik -
lik ler ya pýl mýþ týr. 20/04/2004 ta rih li ve 5136 sa yý lý Ka nun ile 6762 sa yý lý Ka nu nun 851 in ci mad de -
sin de ya pý lan de ði þik lik in ce len miþ ve Ta sa rý nýn 965 in ci mad de si “Ceb ri Ýc ra Hak kýn da Özel Hü -
küm ler”i dü zen le yen Ta sa rý nýn 1350 ve de va mýn da ki hü küm ler le uyum lu hâle ge ti ril miþ tir.

dd) Mül ki yet ve Di ðer Aynî Hak lar
168 6762 sa yý lý Ka nu nun 866 ilâ 945 in ci mad de le rin de yer ve ri len hü küm ler, sis te ma ti ze edi -

lip ye ni den dü zen len miþ ve böy le ce, ör ne ðin in ti fa hak ký ile il gi li ola rak fark lý yer ler de bu lu nan hü -
küm ler (6762 sa yý lý Ka nu nun 878 in ci ve 945 in ci mad de le ri) Ta sa rý nýn 1059 ve 1060 ýn cý mad de -
le rin de bi ra ra ya ge ti ril miþ tir. Ge mi mül ki ye ti ile il gi li hü küm ler de, mül ki ye tin ik ti sa bý na ve kay bý -
na iliþ kin ola rak 6762 sa yý lý Ka nun da açýk bý ra kýl mýþ olan hal ler 4721 sa yý lý Ka nu nun sis te mi ne uy -
gun ye ni hü küm ler le dü zen len miþ tir. Ge mi mül ki ye ti nin tem lik yo luy la ik ti sa bý na iliþ kin 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 867 ilâ 871 in ci mad de le ri nin, 1794 ta rih li Prus ya Umumî Ka nun na me sin den gel mek -
te ol du ðu dik ka te alý na rak, bu hü küm le rin ye ni den dü zen len me si yo lu na gi dil miþ tir. Bu dü zen le me
ya pý lýr ken, ge mi mül ki ye ti nin in ti ka li için ta raf la rýn an laþ ma sý ný ye ter li sa yan ku ral (6762 sa yý lý Ka -
nu nun 868 in ci mad de si) terk edil miþ ve mil let le ra ra sý de niz ti ca re ti uy gu la ma sý doð rul tu sun da mül -
ki ye tin in ti ka li için zil yet li ðin nak li aran mýþ týr (Ta sa rý nýn 1001 in ci mad de si). Ay rý ca, mül ki ye tin
dev ren ik ti sap edil di ði bü tün hal ler de uy gu la na cak ku ral lar ile ge mi sa tým söz leþ me siy le il gi li bu -
lu nan ku ral lar (6762 sa yý lý Ka nu nun 870 ve 871 in ci mad de le ri) tef rik edil miþ tir; sa tým hu ku ku nu
il gi len di ren ku ral lar aynî hak lar la il gi li bu lun ma dý ðýn dan Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Bu hu sus ta Borç -
lar Ka nu nu nun ta þý nýr sa tý mý na iliþ kin hü küm le ri uy gu la na cak týr. Ta sa rý nýn 1003 ilâ 1005 in ci mad -
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de le rin de, ge mi mül ki ye ti nin zi ya ýna iliþ kin ye ni hü küm ler ka bul edil miþ tir. 1003 ün cü mad de uya -
rýn ca ge mi nin zi yaý, mül ki ye tin de zi ya ýna yol aça cak týr; an cak “ge mi” ni te li ði nin kay bol du ðu hal -
ler de da hi hu ku ken dik ka te alýn ma sý ge re ken “en kaz” bu lu na bi lir. En ka zýn kal dý rýl ma sý ve en ka zýn
se bep ola bi le ce ði çev re kir li li ði nin ön len me si, ge mi mül ki ye ti zi yaa uð ra sa bi le, de vam ede cek tir.
Bu te mel ku ral 1003 ün cü mad de nin ikin ci cüm le sin de tas rih olun muþ tur.

Ta sa rý nýn 1012 ilâ 1058 in ci mad de le rin de ge mi ve ya pý reh ni ne iliþ kin hü küm ler, ke za bi lim -
sel bir sis te ma tik için de dü zen len miþ tir. Böy le ce 6762 sa yý lý Ka nu nun 875 ilâ 944 ün cü mad de le -
rin de bu lu nan hü küm ler, 4721 sa yý lý Ka nu nun sis te mi ne uy gun bir hal de sý ra lan mýþ týr. Ay rý ca, me -
haz Al man ka nun la rýn dan ik ti bas edil miþ olan hü küm ler de ter cü me yan lýþ la rý gi de ril miþ, ge rek li
yer ler de de 4721 sa yý lý Ka nu nun hü küm le riy le ahenk te sis edil miþ tir.

170 Ni ha yet Ta sa rý nýn 1059 ve 1060 ýn cý mad de le rin de, ge mi üze rin de in ti fa hak ký ile il gi li ku -
ral lar bi ra ra ya top lan mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 878 in ci mad de sin de yer alan ve se bep le ri Al man
eþ ya hu ku ku na da ya nan sý nýr la ma terk edil miþ, bu nun ye ri ne Ýs viç re-Türk eþ ya hu ku ku sis te mi ne
uy gun bi çim de, ge mi ler üze rin de in ti fa hak ký nýn te sis edil me si tü müy le ser best bý ra kýl mýþ týr.

171 6762 sa yý lý Ka nu nun Dör dün cü Ki ta bý nýn “Mül ki yet ve Di ðer Aynî Hak lar”a iliþ kin Dör -
dün cü Kýs mýn da yer alan 890 ýn cý mad de, Ta sa rý da ye ni dü zen len miþ olan Ge mi Ki ra Söz leþ me le ri
ile il gi li Bö lü me alýn mýþ, ay ný Ký sým da yer alan 892 nci mad de, ge mi le rin ih ti ya ti hac zi Ta sa rý nýn
1352 ilâ 1376 ncý mad de le rin de ye ni den dü zen len di ði için, Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

b) Do na tan ve Do nat ma Ýþ ti ra ki
172 Ta sa rý nýn 1061 ilâ 1087 nci mad de le rin de, esas iti ba rýy la 6762 sa yý lý Ka nu nun 946 ilâ 970

in ci mad de le rin de dü zen le nen hu sus lar ele alýn mýþ týr. Do na tan hak kýn da ve ri len ta ným Ta sa rý nýn 931
in ci mad de sin de ter cih edi len ter mi no lo ji doð rul tu sun da de ðiþ ti ril miþ tir. Do na ta nýn, ge mi adam la rý -
nýn ku su run dan do ðan so rum lu lu ðu na iliþ kin Ta sa rý nýn 1062 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na, me -
haz Alm. TK.’nýn 485 in ci pa rag ra fýn da 1972 yý lýn da ya pý lan de ði þik lik doð rul tu sun da, “ký la vuz”
da ek len miþ tir. Bu ek le me ya pý lýr ken Ta sa rý nýn 1291 in ci mad de sin de çat ma hü küm le ri ba ký mýn dan
ya pýl mýþ olan ay rým dik ka te alýn mýþ ve mad de nin uy gu la ma ala ný na “mec bu ri mü þa vir, ih ti ya ri mü -
þa vir ve ih ti ya ri sevk ký la vuz la rý nýn ku su ru” alýn mýþ, bu na kar þý lýk “mec bu ri sevk ký la vu zu nun ku -
su ru”ndan do na ta nýn so rum lu ol ma ya ca ðý il ke si ka bul edil miþ tir.

173 Do na ta nýn so rum lu lu ðu nun sý nýr lan dý rýl ma sý na iliþ kin 6762 sa yý lý Ka nu nun 948 in ci mad -
de si, 19/11/1976 ta ri hin de Lon dra’da ka bul edi len “De niz Ala cak la rý na Kar þý Me su li ye tin Sý nýr lan -
ma sý Hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me”nin Tür ki ye ba ký mýn dan yü rür lü ðe gir me siy le bir lik te zým -
nen mül ga ol muþ tur. Bu se bep le Ta sa rý nýn 1062 nci mad de sin de, bu ko nu ya iliþ kin mil let le ra ra sý
söz leþ me le ri sak lý tu tan bir ge nel hük mün ka bu lü ile ye ti nil miþ, Ta sa rý nýn 1328 ilâ 1349 un cu mad -
de le rin de ise ay rýn tý lý dü zen le me le re yer ve ril miþ tir.

174 6762 sa yý lý Ka nu nun do nat ma iþ ti ra ki hak kýn da ki hü küm le ri sis te ma ti ze edil miþ, sa de leþ -
ti ril miþ ve Ta sa rý nýn Bi rin ci Ki ta býn da yer alan hü küm ler le uyum lu hâle ge ti ril miþ tir. Bu na kar þý lýk
6762 sa yý lý Ka nu nun 971 in ci mad de si, gü nü müz de niz ti ca re tin de “ya pý or tak lý ðý”nýn kal ma mýþ ol -
ma sý ne de niy le, Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

c) Kap tan
175 Ta sa rý nýn, kap ta na iliþ kin 1088 ilâ 1118 in ci mad de le ri, esas iti ba rýy la, 6762 sa yý lý Ka nu nun

972 ilâ 1004 ün cü mad de le rin den alýn mýþ týr. Bu ra da da, me haz Alm. TK.’da 1972 ve 1986 yýl la rýn da
ya pý lan de ði þik lik ler mad de le re iþ len miþ ve hü küm ler sis te ma ti ze edil miþ tir. Tür ki ye’nin ta ra fý ol du -
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ðu 19/11/1976 ta ri hin de Lon dra’da ka bul edi len “De niz Ala cak la rý na Kar þý Me su li ye tin Sý nýr lan ma sý
Hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me”, kap ta na da so rum lu lu ðu sý nýr lan dýr ma hak ký bah þet ti ðin den, Ta -
sa rý nýn 1089 un cu mad de si nin dör dün cü fýk ra sý na bu Söz leþ me yi sak lý tu tan bir hü küm ek len miþ tir.

176 6762 sa yý lý Ka nu nun 1005 ilâ 1015 in ci mad de le ri, bu hu sus lar 20/04/1967 ta rih li ve 854
sa yý lý De niz Ýþ Ka nu nu ile dü zen len di ðin den; ay rý ca ay ný Ka nu nun Son Hü küm le rin de yer alan
“Kap tan la ge mi de bu lu nan kim se le rin mü na se bet le ri ne ait” 1467 ilâ 1472 nci mad de le ri ise in san
hak la rý na ve iþ hu ku ku na iliþ kin Tür ki ye’nin ta ra fý ol du ðu mil let le ra ra sý söz leþ me le re ay ký rý düþ tük -
le rin den, Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

d) De niz Ti ca re ti Söz leþ me le ri
177 Ta sa rý nýn Be þin ci Ki ta bý nýn Dör dün cü Kýs mý de niz ti ca re ti söz leþ me le ri ne ay rýl mýþ týr.

Böy le ce, baþ lýk lar iti ba rýy la 6762 sa yý lý Ka nu nun Dör dün cü Ki ta bý nýn dör dün cü fas lý nýn ge le ne ði
sür dü rül müþ, an cak içe rik ola rak önem li de ði þik lik ler ya pý lýp ye ni lik ler ge ti ril miþ tir. 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 1133 ilâ 1158 in ci mad de le rin de dü zen len miþ olan de ni za þý rý sa týþ mu ka ve le le ri Ta sa rý ya
alýn ma mýþ týr. Bu hü küm ler sa tým hu ku ku na ait tir, üs te lik de uy gu la ma da bu söz leþ me ler, sü rek li ye -
ni le nen ku ral lar la dü zen len mek te dir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1159 ilâ 1178 in ci mad de le rin de dü zen -
len miþ olan De niz Ödün cü Mu ka ve le si de Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr; bu söz leþ me le rin çað daþ de niz ti -
ca re tin de uy gu la ma sý kal ma mýþ týr. Bu na kar þý lýk iki söz leþ me ye iliþ kin ye ni hü küm ler ka bul edil -
miþ tir: Ta sa rý nýn 1119 ilâ 1130 un cu mad de le rin de ge mi ki ra söz leþ me le ri, 1131 ilâ 1137 nci mad -
de le rin de de za man çar te ri söz leþ me si hak kýn da ku ral lar dü zen len miþ tir.

aa) Ge mi Ki ra Söz leþ me le ri
178 6762 sa yý lý Ka nun da ge mi ki ra sý na iliþ kin yer alan tek hü küm, Borç lar Ka nu nu nun ta þýn -

maz ki ra la rý na mü te al lik hü küm le ri ne atýf ya pan 890 ýn cý mad de dir. Bu atýf hük mü, Tür ki ye’de yay -
gýn uy gu la ma ala ný olan ge mi ki ra söz leþ me le ri hak kýn da ye ter li de ðil di, üs te lik so run la ra yol aç -
mak tay dý. Bu ne den le 890 ýn cý mad de nin ye ri ne, ge mi ki ra söz leþ me si ne iliþ kin so mut hü küm le re
yer ver mek ge rek miþ tir. Bu hü küm ler ha zýr la nýr ken, 1966 yý lýn da ka bul edi len Fran sýz Ka nu nu,
31/12/1966 ta rih li Ge mi Ki ra sý ve De niz de Ta þý ma Söz leþ me si Hak kýn da Fran sýz Ka nun Hük mün -
de Ka rar na me si, 01/04/1991 ta rih li Hol lan da De niz Ti ca re ti Ka nu nu, 24/06/1994 ta rih li Nor veç De -
niz Ti ca re ti Ka nu nu ve uy gu la ma da yay gýn ola rak kul la ný lan mat bu Ýn gi liz ce söz leþ me le rin hü küm -
le ri dik ka te alýn mýþ týr. Bu bö lüm de yer alan hü küm ler, ye dek hu kuk ku ra lý ni te li ðin de dir; ta raf lar
söz leþ me le rin de fark lý dü zen le me ler ka rar laþ týr mak ta ser best tir. Bu Bö lüm de hü küm bu lun ma yan
hal ler de ise Ta sa rý nýn 1130 un cu mad de si uya rýn ca Borç lar Ka nu nu nun adî ki ra söz leþ me si ne iliþ -
kin hü küm le ri ta mam la yý cý ola rak uy gu la na cak týr; bu ku ral, 936 ncý mad de de ka bul edi len te mel il -
ke nin bir uy gu la ma sý dýr.

bb) Za man Çar te ri Söz leþ me si
179 Uy gu la ma da çok sýk kul la ný lan za man çar te ri söz leþ me si ne iliþ kin ola rak 6762 sa yý lý Ka -

nun da ay rýn tý lý bir dü zen le me bu lun ma mak ta dýr. Bu ne den le yar gý ya in ti kal eden uyuþ maz lýk lar da
sý kýn tý lar ya þan mak ta dýr. Bu sý kýn tý la rý or ta dan kal dýr mak ama cýy la, za man çar te ri söz leþ me si hak -
kýn da da ba zý te mel hü küm le rin Ta sa rý nýn 1131 ilâ 1137 nci mad de le ri ne alýn ma sý ge rek miþ tir. Bu
hü küm ler ha zýr la nýr ken de, yi ne 1966 ta rih li Fran sýz Ka nu nu, 31/12/1966 ta rih li Ge mi Ki ra sý ve De -
niz de Ta þý ma Söz leþ me si Hak kýn da Fran sýz Ka nun Hük mün de Ka rar na me si, 01/04/1991 ta rih li
Hol lan da De niz Ti ca re ti Ka nu nu, 24/06/1994 ta rih li Nor veç De niz Ti ca re ti Ka nu nu ve uy gu la ma da
yay gýn ola rak kul la ný lan mat bu Ýn gi liz ce söz leþ me le rin hü küm le ri dik ka te alýn mýþ týr. Za man çar te -
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ri söz leþ me si nin hu kukî ni te li ði tar týþ ma lý ol du ðun dan, Ta sa rý da ki hü küm le rin müm kün ol du ðun ca
bu tar týþ ma ya mü da ha le et me yen, so mut ih ti yaç la rý kar þý la yan ge nel ge çer li ku ral lar içer me si ne
özen gös te ril miþ tir.

cc) Nav lun (De niz de Eþ ya Ta þý ma) Söz leþ me si
180 Ta sa rý nýn 1138 ilâ 1245 in ci mad de le ri, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1016 ilâ 1118 in ci mad de le -

rin de dü zen len miþ olan hu sus la rý hük me bað la mak ta dýr. Bu (üçün cü) bö lüm de yer alan hü küm ler
ye di ayý rým ha lin de dü zen len miþ tir: Bi rin ci ayý rým (1138 ilâ 1141 in ci mad de ler) ge nel hü küm ler,
ikin ci ayý rým (1142 ilâ 1177 nci mad de ler) yük le me ve bo þalt ma, üçün cü ayý rým (1178 ilâ 1207 nci
mad de ler) ta þý ya nýn so rum lu lu ðu ve hak la rý, dör dün cü ayý rým (1208 in ci mad de) ta þý ta nýn ve yük -
le te nin so rum lu lu ðu, be þin ci ayý rým (1209 ilâ 1227 nci mad de ler) yol cu lu ðun baþ la ma sý na ve ya de -
va mý na en gel olan se bep ler yü zün den söz leþ me nin so na er me si, al týn cý ayý rým (1228 ilâ 1242 nci
mad de ler) de niz de ta þý ma se net le ri ve ni ha yet ye din ci ayý rým (1243 ilâ 1245 in ci mad de ler) em re -
di ci hü küm ler ko nu la rý ný dü zen le mek te dir.

181 Ta sa rý nýn 1138 ilâ 1141 in ci mad de le rin de yer alan ge nel hü küm ler, esas iti ba rýy la, 6762
sa yý lý Ka nu nun 1016 ilâ 1019 un cu mad de le rin den alýn mýþ týr. 

182 Ta sa rý nýn 1142 ilâ 1177 nci mad de le rin de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1020 ilâ 1060 ýn cý mad de -
le ri ne gö re ya pý lan önem li de ði þik lik ler ve ye ni lik ler þöy le özet le ne bi lir: (1) Ko niþ men to lu Ta þý ma -
la ra Ýliþ kin Ba zý Ka ide le rin Tev hi di Hak kýn da 1924 Brük sel Söz leþ me sin den ik ti bas edil miþ olan
hü küm ler (Ta sa rý nýn 1145 ilâ 1149 un cu mad de le ri), bu Söz leþ mey le tam uyum lu ha le ge ti ril miþ,
ay rý ca 1978 Ham burg Ku ral la rý nýn gü ver te yü kü ne iliþ kin dü zen le me siy le ta mam lan mýþ týr (Ta sa rý -
nýn 1151 in ci mad de si); (2) Yük le me ve bo þalt ma ye ri ile sü re le ri hak kýn da ki hü küm ler (Ta sa rý nýn
1142 nci, 1152 ilâ 1157 nci, 1166 ncý, 1168 ilâ 1173 ün cü mad de le ri) ye ni den dü zen len miþ, mil let -
le ra ra sý de niz ti ca re ti nin çað daþ uy gu la ma sýy la uyum sað lan mýþ, ay ný za man da da Ýs viç re-Türk
borç lar hu ku ku nun te mel il ke le ri Ta sa rý ya yan sý týl mýþ, Türk hu ku kun da ilk de fa “hýz lan dýr ma pri -
mi” ve bir den çok yük le te nin ve ya ta þý ta nýn bu lun ma sý hal le ri dü zen len miþ tir (1157 nci ve 1173 ün -
cü mad de ler ile 1161 ilâ 1162 nci mad de ler); (3) Yük le me ve bo þalt ma li ma nýn da söz leþ me nin hiç
ve ya ge re ði gi bi ifa edil me me si hal le ri Ýs viç re-Türk borç lar hu ku ku il ke le ri ne gö re ye ni den dü zen -
len miþ (Ta sa rý nýn 1158 ilâ 1160 ýn cý ve 1174 ün cü mad de si), bu çer çe ve de 6762 sa yý lý Ka nu nun
1040 ilâ 1045 in ci mad de le rin de dü zen len miþ olan “piþ man lýk nav lu nu”na iliþ kin dü zen le me tü -
müy le terk edi le rek ye ri ne bu hük mü kar þý la ya bi le cek, borç lar hu ku ku il ke le ri ne uy gun ve za ra rýn
is pa tý na iliþ kin ye ni bir hü küm ka bul edil miþ tir (Ta sa rý nýn 1158 in ci mad de si).

183 Ta sa rý nýn, ta þý ya nýn so rum lu lu ðu na iliþ kin 1178 ilâ 1192 nci mad de le rin de çok sa yý da ye -
ni dü zen le me ye yer ve ril miþ tir. Bu dü zen le me ler ya pý lýr ken, Tür ki ye’nin ta ra fý ol du ðu 1924 Brük -
sel Söz leþ me si ile bu Söz leþ me yi ta dil eden 1968 Visby Ku ral la rý ve 1979 Lon dra Pro to ko lü esas
alýn mýþ týr. Bu söz leþ me le rin tü mün de hü küm bu lun ma yan hal ler de, 1978 Ham burg Ku ral la rý nýn hü -
küm le riy le Ta sa rý nýn ta mam lan ma sý yo lu na gi dil miþ tir. Do la yý sýy la, ta þý ya nýn “tek nik ku sur ve yan -
gýn” so rum suz luk se bep le ri Ta sa rý da mu ha fa za edil miþ (1180 in ci mad de), öte yan dan da ge cik me
za ra rýn dan do ðan so rum lu luk, fi ili ta þý ya nýn so rum lu lu ðu, ko li ve ya üni te ba þý na Özel Çek me Hak -
ký ile sý nýr lý so rum lu luk, hak dü þü rü cü sü re nin an laþ may la uza týl ma sý, so rum lu luk sý nýr la rý nýn hak -
sýz fi il ta lep le ri ne de uy gu lan ma sý gi bi, Türk uy gu la ma sýn da da tar týþ ma la ra yol aç mýþ olan bir çok
so run, mil let le ra ra sý dü zen le me ler le uy gun çö züm le re ka vuþ tu rul muþ tur.

184 Ta þý ya nýn hak la rý ný dü zen le yen Ta sa rý nýn 1193 ilâ 1207 nci mad de le ri nin, 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 1069 ilâ 1081 in ci mad de le ri ne gö re ge tir di ði en önem li ye ni lik ler, nav lu nun borç lu su nun ve
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mu ac ce li ye ti nin ta yin edil miþ ol ma sý (1197 nci ve 1200 ün cü mad de ler) ile ta þý ya nýn bü tün ala cak -
la rý nýn te mi ni için 4721 sa yý lý Ka nu nun 950 ilâ 953 ün cü mad de le ri uya rýn ca ha pis hak ký nýn ta nýn -
mýþ ol ma sý dýr (1201 in ci mad de). Böy le ce, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1069, 1070 ve 1077 nci mad de le -
ri ne me haz Al man hu ku kun dan gel miþ olan þah si ve aynî gü ven ce ler (tes lim den ka çýn ma hak ký, re -
hin hak ký) terk edi le rek, Türk özel hu ku ku nun bü tün alan la rýn da ge çer li olan ge nel ku ral ile uyum -
lu ola rak ha pis hak ký nýn uy gu lan ma sý ka bul edil miþ tir. Ta sa rý nýn aynî gü ven ce le re iliþ kin di ðer bü -
tün hü küm le rin de de ay ný de ði þik lik ler ya pýl mýþ týr (891, 923, 1254, 1275 ve 1315 in ci mad de ler).

185 1924 Brük sel Söz leþ me sin de yer al dý ðý hal de, 6762 sa yý lý Ka nu na geç me yen bir hü küm,
ta þý ta nýn ve yük le te nin so rum lu lu ðu na iliþ kin dü zen le me dir. Bu hük mün Ta sa rý ya alýn ma sý ge rek -
miþ tir. Bu amaç la sevk edi len 1208 in ci mad de nav lun söz leþ me si hak kýn da ki üçün cü bö lü mün dör -
dün cü ayý rý mýn da tek hü küm ola rak bu lun mak ta dýr.

186 6762 sa yý lý Ka nu nun 1082 ilâ 1096 ncý mad de le ri, Ta sa rý nýn 1209 ilâ 1227 nci mad de le -
rin de ye ni den dü zen len miþ tir. Bu dü zen le me ler ya pý lýr ken, es ki miþ hü küm ler tas fi ye edil miþ ve
borç lar hu ku ku nun ge nel il ke le riy le uyum sað lan ma sý na özen gös te ril miþ tir. Bu ay rým da çö zü me
ka vuþ tu ru lan te mel bir me se le, söz leþ me yi fe sih hak ký nýn doð du ðu hal ler de, bu hak tan ki min ya rar -
la na bi le ce ði so ru su dur. Ta þý tan nav lun söz leþ me si nin âki di, ko niþ men to ha mi li ise yük üze rin de ta -
sar ruf hak ký ný ha iz ki þi sý fa týy la fe sih hak ký ný der me yan et mek is te ye bi le cek tir. Ta sa rý nýn 1223 ün -
cü mad de sin de bu hak, ta sar ruf yet ki si ni ha iz olan ki þi ye ta nýn mýþ týr.

187 Ta sa rý nýn 1228 ilâ 1242 nci mad de le ri, De niz de Ta þý ma Se net le ri ni dü zen le mek te dir. Uy -
gu la ma da bu se net le rin en önem li si, hâlâ, ko niþ men to dur. Bu ne den le, ko niþ men to hak kýn da kap -
sam lý bir dü zen le me ye yer ve ril miþ tir (1228 ilâ 1241 in ci mad de ler). Bu hü küm ler dü zen le nir ken,
1924 Brük sel Söz leþ me si, 1968 Visby Ku ral la rý ve 1979 Lon dra Pro to ko lü esas alýn mýþ, ta mam la -
yý cý ola rak da 1978 Ham burg Ku ral la rýn dan is ti fa de olun muþ tur. Bu ay rým da ka bul edi len en önem -
li ye ni lik ler þöy le sý ra la na bi lir: (1) Ko niþ men to nun çe þit li me ka nik ve elek tro nik araç lar la dü zen -
len me si yo lu açýl mýþ týr (il gi si se be biy le 1504 ün cü mad de nin ikin ci fýk ra sý); (2) Uy gu la ma da “in -
cor po ra ti on cla use” ola rak isim len di ri len ve nav lun söz leþ me si nin hü küm le ri nin ko niþ men to ha mi -
li ne kar þý der me ya ný ný müm kün kýl ma ya ma tuf ka yýt la rýn ge çer li li ði 1237 nci mad de de çö zü me ka -
vuþ tu rul muþ tur; bu na gö re, bu tür ka yýt la rýn hü küm ifa de ede bil me si için ko niþ men to ha mi li ne çar -
ter par ti nin bir su re ti nin ib ra zý þart olup ay rý ca çar ter par ti de ki ka yýt la rýn ko niþ men to ha mi li ba ký -
mýn dan da uy gu lan ma ya mü sa it ol ma sý ge rek mek te dir; (3) Ko niþ men to dan ta þý ya nýn kim ol du ðu -
nun an la þý la ma dý ðý hal ler de, do na ta nýn ta þý yan sa yý la ca ðý na da ir 6762 sa yý lý Ka nu nun 1099 un cu
mad de si nin ku ra lý mu ha fa za edil miþ, ay rý ca ta þý ya nýn kim li ði nin yan lýþ ve ya geç bil di ril me sin den
do ða cak za rar lar için ye ni bir so rum lu luk hük mü ek len miþ tir (1238 in ci mad de); (4) De niz ti ca re -
tin de bü yük so run la ra se bep olan “te miz ko niþ men to kar þý lý ðý ga ran ti mek tu bu” uy gu la ma sý hak kýn -
da Ham burg Ku ral la rýn dan alýn mýþ olan ye ni bir hü küm sevk edil miþ tir (1241 in ci mad de); (5) Ko -
niþ men to dý þýn da dü zen len me si müm kün olan baþ ka de niz de ta þý ma se net le ri için ke za Ham burg
Ku ral la rýn dan ik ti bas edi len ye ni bir dü zen le me ye yer ve ril miþ tir (1242 nci mad de).

188 Ta sa rý nýn 1243 ilâ 1245 in ci mad de le rin de em re di ci hü küm ler 6762 sa yý lý Ka nu nun 1116
ilâ 1118 in ci mad de le ri ne pa ra lel ola rak tan zim edil miþ, an cak Ta sa rý da ki de ði þik lik ve ye ni lik le rin
ge rek tir di ði dü zelt me ler ya pýl mýþ týr.

dd) Za ma na þý mý
189 6762 sa yý lý Ka nun da, de niz ti ca re ti ne iliþ kin za ma na þý mý sü re le ri 1259 ilâ 1262 nci mad -

de ler de top lu ca ele alýn mýþ týr. Bu dü zen le me uy gu la ma da sý kýn tý la ra ve þi ka yet le re se bep ol muþ tur.
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Do la yý sýy la Ta sa rý da, za ma na þý mý na iliþ kin her bir hük me, ait ol du ðu hu kukî iliþ ki ile bi ra ra da yer
ve ril me si il ke si ka bul edil miþ tir. Bu il ke doð rul tu sun da sevk edi len Ta sa rý nýn 1246 ncý mad de si, ge -
mi ki ra söz leþ me si, za man çar te ri söz leþ me si ve nav lun söz leþ me sin den do ðan bü tün ala cak la ra þâmil
ol du ðun dan, De niz Ti ca re ti Söz leþ me le ri hak kýn da ki Dör dün cü Ký sým için de tek mad de lik ay rý (Dör -
dün cü) Bö lüm için de yer al mýþ týr. Bu mad de uya rýn ca 1119 ilâ 1245 in ci mad de ler de dü zen le nen söz -
leþ me ler den ve hu kukî iliþ ki ler den do ðan bü tün ala cak lar, bir yýl lýk za ma na þý mý sü re si ne tâbi tu tul -
muþ tur. Bu sü re nin baþ lan gý cý, Borç lar Ka nu nu nun ge nel ku ra lý doð rul tu sun da be lir len miþ tir.

ee) De niz Yo luy la Yol cu Ta þý ma Söz leþ me si
190 6762 sa yý lý Ka nu nun yol cu ta þý ma mu ka ve le si ne iliþ kin 1119 ilâ 1132 nci mad de le ri nin ne -

re dey se tü mü, 1861 ta rih li Al man Umumî Ti ca ret Ka nun na me sin den (1897 ta rih li Alm.TK. va sý ta -
sýy la) ik ti bas edil miþ ti. Bu hü küm ler, yol cu ta þý ma cý lý ðý nýn gün cel ih ti yaç la rý na ce vap ver mek ten
uzak tý. Yol cu ta þý ma söz leþ me si hak kýn da çok sa yý da mil let le ra ra sý söz leþ me ak de dil miþ tir. Tür ki ye
he nüz bu söz leþ me ler den bi ri ne ta raf ol ma mýþ týr. De niz yo luy la yol cu ta þý ma cý lý ðý nýn ül ke miz de bü -
yük ge liþ me gös ter me si dik ka te alý na rak, bu alan da mil let le ra ra sý dü zen le me le re uy gun çað daþ hü -
küm le rin ka bul edil me si ge rek miþ tir. Bu amaç la 01/11/2002 ta ri hin de Lon dra’da ka bul edi len “Yol -
cu la rýn ve Ba gaj la rý nýn De niz Yo luy la Ta þýn ma sý Hak kýn da Ati na Söz leþ me si”nin hü küm le ri esas
alýn mýþ týr. Bu Söz leþ me nin te me lin de, 1974 yý lýn da Ati na’da ay ný baþ lýk la ka bul edi len Söz leþ me
yat mak ta dýr. Aný lan Söz leþ me çe þit li de ði þik lik le re uð ra dýk tan son ra, 01/11/2002 ta rih li Lon dra
Pro to ko lü ile esas lý bir re viz yo na tâbi tu tul muþ tur. Bu re viz yo nun iþ len di ði met ni an lat mak üze re,
Söz leþ me nin res mi baþ lý ðý “2002 Ati na Söz leþ me si” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir. Bu te mel ge rek çe çer -
çe ve sin de, Ta sa rý nýn 1247 ilâ 1250 nci ve 1256 ilâ 1271 in ci mad de le ri ne aný lan Söz leþ me nin hü -
küm le ri iþ len miþ tir. Bu hü küm ler le ge ti ri len ye ni sis tem de ta þý ya nýn so rum lu lu ðu, za ra rýn se be bi ne
ve ku su run bu lu nup bu lun ma ma sý ih ti mal le ri ne gö re kap sam lý bir dü zen le me ye ka vuþ tu rul muþ, zo -
run lu so rum lu luk si gor ta sý ge ti ril miþ, fi ili ta þý ya nýn ve ta þý ya nýn adam la rý nýn so rum lu lu ðu ay rý hü -
küm ler le dü zen len miþ ve yol cu nun ya nýn da ki eþ ya ba ký mýn dan da ay rýn tý lý so rum lu luk hü küm le ri
ka bul edil miþ tir. Ta sa rý nýn 1249 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý, 1250 nci mad de si nin üçün cü fýk ra -
sý ve 1251 ilâ 1254 ün cü mad de le ri Ta sa rý nýn sis te mi ne uy gun ha le ge ti ri le rek 6762 sa yý lý Ka nun -
dan alýn mýþ týr. Ta sa rý nýn 1254 ün cü mad de sin de, il gi li di ðer hü küm ler de ya pýl dý ðý gi bi, ta þý ya nýn
ala cak la rý için 4721 sa yý lý Ka nu nun 950 ilâ 953 ün cü mad de le ri uya rýn ca ha pis hak ký ta nýn mýþ týr.
Za ma na þý mý ný dü zen le yen 1270 in ci mad de nin ilk dört fýk ra sýn da, 2002 Ati na Söz leþ me si nin hü -
küm le ri ne uy gun ola rak ta þý ya nýn so rum lu lu ðu hak kýn da ki hü küm le re, son fýk ra da da yol cu ta þý ma
söz leþ me sin den do ðan di ðer bü tün ala cak la ra iliþ kin dü zen le me ye yer ve ril miþ tir.

e) De niz Ka za la rý
191 6762 sa yý lý Ka nu nun Dör dün cü Ki ta bý nýn Be þin ci Fas lýn da “de niz ka za la rý” dü zen len miþ -

tir; bu fa sýl ken di için de müþ te rek avar ya, çat ma ve kur tar ma yý dü zen le yen üç ký sý ma ay rýl mýþ týr.
Ta sa rý nýn Be þin ci Ki ta bý nýn Be þin ci Kýs mýn da bu sis te ma tik mu ha fa za edil miþ, an cak her bir bö lüm -
de çok sa yý da de ði þik lik ya pýl mýþ ve ye ni hü küm ler ka bul edil miþ tir.

aa) Müþ te rek Avar ya
192 Müþ te rek avar ya, me haz Alm.TK.’nýn 700 ilâ 733 ün cü pa rag raf la rýn da dü zen len miþ ti. Mil -

let le ra ra sý alan da, müþ te rek avar ya hak kýn da bir söz leþ me bu lun ma mak la bir lik te, Mil let le ra ra sý Hu -
kuk Der ne ði ta ra fýn dan ka bul edi len ve dü zen li ara lýk lar la ye ni le nen York-Ant verp Ku ral la rý ge nel
ge çer li ku ral lar ha li ni al mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu na iliþ kin hükûmet ta sa rý sý ha zýr la nýr ken, me haz Al -
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man Ka nu nu nun hü küm le riy le York-Ant verp Ku ral la rý nýn 1924 yý lýn da ka bul edil miþ dü zen le me si
esas alýn mýþ tý. Hükûmet ta sa rý sý ný göz den ge çi ren Ad li ye En cü me ni, 1950 yý lýn da ka bul edi len (o
gün için ye ni) York-Ant verp Ku ral la rý ný dik ka te ala rak çok sa yý da de ði þik lik yap mýþ týr. 6762 sa yý lý
Ka nun yü rür lü ðe gir dik ten son ra York-Ant verp Ku ral la rý bir çok kez ta dil edil miþ ve mil let le ra ra sý
de niz ti ca re ti nin ge li þen ih ti yaç la rý na uy du rul muþ tur. Oy sa 6762 sa yý lý Ka nu nun hü küm le rin de ay ný
yön de de ði þik lik ler ya pý la ma dý ðý için, ka nun ile uy gu la ma ara sýn da ko puk luk mey da na gel miþ tir. Bu
ko puk lu ðun ye ni den ya þan ma ma sý için, York-Ant verp Ku ral la rý nýn en gün cel met ni nin Ta sa rý ya iþ -
len me sin den ka çý nýl mýþ týr. Bu nun ye ri ne, Ta sa rý nýn 1273 ün cü mad de sin de York-Ant verp Ku ral la rý -
nýn, Si gor ta cý lýk Ge nel Mü dür lü ðü ile De niz ci lik Müs te þar lý ðý ta ra fýn dan oluþ tu ru la cak bir ih ti sas ko -
mi te si ta ra fýn dan ter cü me edi lip Res mi Ga ze te de ilan edil me si usu lü ka bul edil miþ tir. York-Ant verp
Ku ral la rýn da bir de ði þik lik ya pý lýr ya pýl maz, ay ný usul re sen ve ya her han gi bir ki þi nin mü ra ca atý üze -
ri ne iþ le ti le cek tir. Böy le ce, müþ te rek avar ya ya iliþ kin mad di hu kuk so run la rý, da ima gün cel tu tu la cak
olan York-Ant verp Ku ral la rý ta ra fýn dan hük me bað lan mýþ ola cak týr. Bu na kar þý lýk, aný lan Ku ral la rýn
açýk bý rak tý ðý hu sus lar Ta sa rý da dü zen len miþ tir. Ga ra me pa yý borç lu la rý na iliþ kin ye ni bir hük mün ya -
ný sý ra, ga ra me ye gi re cek eþ ya üze rin de ha pis hak ký nýn ta nýn mýþ ol ma sý te mel ye ni lik ler dir. Ay rý ca,
Al man Ni za sýz Ka za Ka nu nun dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun dis pe çe iliþ kin 1207 ilâ
1213 ün cü mad de le ri, me haz Ka nun ile kar þý laþ tý rýl dýk tan son ra yan lýþ lýk ve ek sik lik le ri gi de ril mek
su re tiy le Ta sa rý nýn 1278 ilâ 1284 ün cü mad de le rin de ye ni den dü zen len miþ tir.

bb) Çat ma
193 Ge mi le rin de niz de çar pýþ ma sý na iliþ kin ola rak 23/09/1910 ta ri hin de Brük sel’de “De niz de Çat -

ma la ra Ýliþ kin Ba zý Ku ral la rýn Bir leþ ti ril me si Hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me” ka bul edil miþ tir.
09/05/1937 ta rih li ve 3226 sa yý lý Ka nun uya rýn ca bu Söz leþ me ye ta raf olun muþ tur; ka týl ma bel ge le ri -
nin tev di in de ya þa nan ge cik me ne de niy le Söz leþ me, Tür ki ye hak kýn da 16/09/1955 ta ri hin de yü rür lü ðe
gir miþ tir. Aný lan Söz leþ me nin hü küm le ri me haz Alm.TK. va sý ta sýy la, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1216 ilâ
1221 in ci hü küm le ri ne ik ti bas edil miþ, ay rý ca 1861 ta rih li Al man Umumî Ti ca ret Ka nun na me sin den ge -
len ba zý hü küm ler le ta mam lan mýþ tý. Ta sa rý ha zýr la nýr ken, mil let le ra ra sý söz leþ me ler ile millî hu kuk ara -
sýn da tam bir uyum sað lan ma sý doð rul tu sun da ki te mel il ke esas alýn mýþ týr. Bu il ke uya rýn ca, 1910 Söz -
leþ me sin den yan lýþ ve ya ek sik alý nan dü zen le me ler,  Ta sa rý nýn 1286 ilâ 1297 nci hü küm le rin de ta mam -
lan mýþ týr (1286 ncý mad de, 1287 nci mad de nin ikin ci fýk ra sý, 1289 un cu mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn
ikin ci ve üçün cü cüm le le ri, 1290 ýn cý mad de, 1293 ilâ 1296 ncý mad de ler). Ay rý ca, çat ma hü küm le riy -
le ta þý ya nýn tek nik ku sur dan do ðan so rum suz lu ðu (Ta sa rý nýn 1180 in ci mad de si) ara sýn da ki iliþ ki, 1910
Söz leþ me si nin ve me haz Al man hu ku ku nun hü küm le ri ne uy gun ola rak açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ, tek nik
ku sur de fin den çat ma hal le rin de de ya rar la ný la ca ðý hük me bað lan mýþ týr (Ta sa rý nýn 1289 un cu mad de si -
nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si). Bu de fi nin ya ban cý bir yar gý çev re sin de do la nýl ma sý ha lin de or ta -
ya çý ka bi le cek rü cu so run la rý ný çöz mek üze re ay ný mad de de ye ni bir hü küm da ha ka bul edil miþ tir. Öte
yan dan, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1219 un cu mad de sin de sö zü edi len ký la vu zun hu ku ki ni te li ði, Yar gý tay’ýn
16/03/1955 ta rih li Ýç ti ha dý Bir leþ tir me Ka ra rý ile be lir len di ðin den, Ta sa rý nýn 1291 in ci mad de si bu doð -
rul tu da ye ni den dü zen len miþ tir. Uy gu la ma da, bir çat ma mey da na gel di ðin de ta raf la rýn yap týr dýk la rý de -
lil tes pit le ri çok sa yý da te red dü de se bep ol mak tay dý; bu so run la rý gi der mek üze re, de lil tes pit le ri nin usu -
lü ve ha zýr la na cak ra por hak kýn da Ta sa rý nýn 1292 nci mad de si sevk edil miþ tir.

cc) Kur tar ma
194 De niz de kur tar ma ve yar dým da yi ne 23/09/1910 ta ri hin de Brük sel’de ka bul edil miþ olan

bir Mil let le ra ra sý Söz leþ me ile dü zen len miþ ti. Tür ki ye bu Söz leþ me ye ta raf ol muþ, ay rý ca da Söz -
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leþ me nin hü küm le ri ni me haz Alm. TK. va sý ta sýy la 6762 sa yý lý Ka nu nun 1222 ilâ 1234 ün cü mad -
de le ri ne iþ len miþ, ta mam la yý cý ola rak da 1861 ta rih li Al man Umumî Ti ca ret Ka nun na me sin den ge -
len hü küm le ri ka bul et miþ tir. Bu dü zen le me ler, 20. yüz yý lýn baþ la rýn da ki de niz ci lik ih ti yaç la rý ný
kar þý la mak tay dý. An cak, gü nü mü zün yo ðun de niz tra fi ði, git tik çe ar tan pet rol ve teh li ke li yük ta þý -
ma cý lý ðý, bü yü yen ve ida re si güç le þen ge mi ler, de niz de kur tar ma ala nýn da yep ye ni ih ti yaç ve za ru -
ret le rin or ta ya çýk ma sý na yol aç mýþ týr. Tür ki ye’de son yýl lar da üst üs te ya þan mýþ olan va him de niz
ka za la rý, bü tün bu ih ti yaç la rýn Türk ka ra su la rý açý sýn dan ne den li va rit ol du ðu nu or ta ya koy muþ tur.
Mil let le ra ra sý alan da, bu ye ni ih ti yaç la ra ve ge liþ me le re ce vap ve re bil mek üze re, 28/04/1989 ta ri -
hin de Lon dra’da “De niz de Kur tar ma Hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me” ka bul edil miþ tir. Bu Söz -
leþ me, çok ký sa sü re için de ge niþ bir ka tý lým bu la rak yü rür lü ðe gir miþ olup, bü tün de niz ci ül ke ler -
de ba þa rýy la uy gu lan mak ta dýr. Me haz Al man hu ku kun da da Söz leþ me nin hü küm le ri 16/03/2001 ta -
ri hin de Ti ca ret Ka nu nu na iþ len miþ tir. Bu tes pit ler çer çe ve sin de, Ta sa rý nýn 1298 ilâ 1319 un cu mad -
de le ri, 1989 Söz leþ me si nin hü küm le ri ne gö re ha zýr lan mýþ týr. Ta mam la yý cý hu sus lar da Ta sa rý nýn sis -
te mi ne uy gun hü küm ler ka bul edil miþ tir. Böy le ce ka bul edi len sis te min ge tir di ði önem li ye ni lik ler
þöy le sý ra la na bi lir: (1) 1910 Söz leþ me sin den gel mek te olan “kur tar ma” ve “yar dým” ara sýn da ki ay -
rým kal dý rýl mýþ ve bu ni te lik te ki her tür lü fi il ve ya ha re ket “kur tar ma fa ali ye ti” te ri mi için de top lan -
mýþ týr; (2) Kur tar ma ya ko nu teþ kil ede bi le cek su araç la rý ve eþ ya ge niþ bir þe kil de ta ným lan mýþ, böy -
le ce kur tar ma hü küm le ri nin uy gu la ma ala ný yay gýn laþ tý rýl mýþ týr; (3) Kur tar ma iþi nin bir dev let ku -
ru lu þu ta ra fýn dan ya pýl ma sý ha lin de “gö nül lü lük” un su ru nun bu lu nup bu lun ma dý ðý tar týþ ma sý so na
er di ril miþ ve kur tar ma yü küm lü lü ðü nün mev zu at ge re ði bu lun du ðu hal ler de da hi kur tar ma hü küm -
le ri nin uy gu la na ca ðý ka bul edil miþ tir; (4) Kap ta nýn kur tar ma söz leþ me si yap ma yet ki si ve kap sa mý
dü zen len miþ tir; (5) Kur tar ma söz leþ me siy le de ðiþ ti ri le me ye cek em re di ci ku ral lar ka bul edil miþ tir;
(6) Ta raf la rýn yü küm lü lük le ri dü zen len miþ ve bu çer çe ve de özel lik le çev re nin ko run ma sý na iliþ kin
ku ral lar ge ti ril miþ tir; (7) Kur tar ma üc re ti nin be lir len me sin de esas alý na cak çað daþ kýs tas lar ön gö -
rül müþ, borç lu lar ve gü ven ce ler ye ni den dü zen len miþ tir; (8) Kur tar ma üc re ti nin pay laþ tý rýl ma sý hu -
su sun da mah ke me le ri faz la sýy la meþ gul et miþ olan so run la rý or ta dan kal dý ra cak açýk hü küm ler ge -
ti ril miþ tir; (9) Kur tar ma fa ali ye ti nin çev re kir li li ði ni ön le me ye ve ya sý nýr la ma ya da yö ne lik ol du ðu
hal ler de, kur ta ra na bir özel taz mi nat öden me si ni ön gö ren kap sam lý bir dü zen le me ka bul edil miþ tir;
(10) Za ma na þý mý ye ni den dü zen len miþ tir.

f) Ge mi Ala cak la rý
195 6762 sa yý lý Ka nu nun 1235 ilâ 1257 nci mad de le rin de dü zen len miþ bu lu nan “ge mi ala cak -

lý la rý” Ta sa rý nýn 1320 ilâ 1327 nci mad de le rin de “ge mi ala cak la rý” baþ lý ðý al týn da tü müy le ye ni den
hük me bað lan mýþ týr. Bu dü zen le me ya pý lýr ken, 06/05/1993 ta ri hin de Ce nev re’de ka bul edil miþ olan
“Ge mi ler Üze rin de ki Ým ti yaz lar ve Ýpo tek ler Hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me” esas alýn mýþ týr. Ni -
te kim bu Söz leþ me, Ta sa rý nýn 1352 ilâ 1376 ncý mad de le rin de dü zen le nen ge mi le rin ih ti yatî hac zin -
de esas alýn mýþ olan 12/03/1999 ta rih li “Ge mi le rin Ýh ti yatî Hac zi ne Ýliþ kin Mil let le ra ra sý Söz leþ me”
ile uyum için de bu lu nup, mez kur Söz leþ me ler bir bi ri ni ta mam la mak ta dýr. 1993 Söz leþ me si uya rýn -
ca ye ni den ku ru lan sis tem de, son yýl lar da yar gý yý çok meþ gul et miþ olan so run lar çö zü me ka vuþ tu -
rul muþ tur. Ta sa rý nýn 1377 nci mad de siy le ta mam la nan 1320 nci mad de si, ala cak ile bu ala ca ðý te -
min eden re hin hak ký ara sýn da ke sin çiz gi ler le ay rým yap mak ta dýr. Bu na gö re, as lo lan ala ca ðýn ken -
di si dir; eðer ala cak doð muþ sa, o ala ca ðý gü ven ce ye ka vuþ tur mak üze re ka nun dan ötü rü bir re hin
hak ký doð mak ta dýr. Böy le bir re hin hak ký nýn do ðu mu na yol açan ala cak lar, Ta sa rý da “ge mi ala cak -
la rý” adý ný al mýþ týr. Bu ala cak lar, 1320 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn ilk beþ ben din de, 1993 Söz -
leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na uy gun ola rak sý ra lan mýþ týr. Ay rý ca, Söz leþ me nin 6
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ncý mad de si ile ta nýn mýþ olan yet ki ye is ti na den, müþ te rek avar ya ga ra me pa yý ala cak la rý da, ge mi
ala cak la rý nýn lis te si ne ek len miþ tir. Ge mi ala cak la rý ný te min eden re hin hak ký nýn hu ku ki özel lik le ri,
Ta sa rý nýn 1321 ilâ 1325 in ci mad de le rin de dü zen len miþ tir. Bu na gö re re hin hak ký, ge mi ve ek len ti -
si üze rin de do ðar; ge mi nin ye ri ne ge çen taz mi nat ala cak la rý üze rin de de vam eder. Bu na kar þý lýk re -
hin hak ký nav lu na ve ge mi için öde ne cek si gor ta taz mi na tý na þa mil de ðil dir. Ge mi ala cak la rý nýn ön -
ce li ði 1993 Söz leþ me si nin 5 ve 6 ncý mad de le ri ile 12 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sý doð rul tu sun -
da dü zen len miþ tir. Bu na gö re, ka mu ku rum la rý nýn en kaz kal dýr ma ala cak la rý, ge mi ala cak lý la rý nýn
re hin hak ký na ta kad düm eder; müþ te rek avar ya ga ra me pa yý ala cak la rý ise, akdî re hin ler den da hi
son ra ge lir. Bu sý ra la ma, Ta sa rý nýn 1389 ilâ 1397 nci mad de le rin de dü zen le nen sý ra cet ve li ne de yan -
sý týl mýþ týr. Ge mi ala cak lý la rý nýn ken di ara la rýn da ki sý ra da kur tar ma ala cak lý la rý na ön ce lik ta nýn mýþ -
týr. Ge mi ala ca ðý nýn in ti ka li ha lin de, re hin hak ký nýn da in ti kal ede ce ði açýk bir hü küm le bil di ril miþ -
tir. 6762 sa yý lý Ka nun dan fark lý ola rak, ge mi ala cak la rý ný te min eden re hin hak la rý, ký sa hak dü þü -
rü cü sü re le re tâbi tu tul muþ tur; Ta sa rý da bu açý dan bü tün lük sað la mak üze re, ay ný sü re le rin ge mi ala -
cak la rý hak kýn da iþ le ye cek za ma na þý mý sü re si ola rak da ka bu lü ge rek miþ tir. Di ðer yan dan, 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 1258 in ci mad de sin de yer ve ri len “yük ala cak lý sý hak ký”na iliþ kin dü zen le me Ta sa rý -
ya alýn ma mýþ týr. Me haz Alm.TK.’da bu lun ma yan bu te rim, Al man öð re ti sin de de tar týþ ma la ra yol
aç mýþ týr. Ta sa rý da, Al man hu ku kun dan ik ti bas edil miþ olan bü tün alý koy ma ve re hin hak la rý nýn ye -
ri ne 4721 sa yý lý Ka nu nun 950 nci mad de si an la mýn da ha pis hak ký ta nýn mýþ ol du ðu için, 6762 sa yý -
lý Ka nu nun 1258 in ci mad de si ne te ka bül eden bir dü zen le me ye ih ti yaç kal ma mýþ týr.

g) So rum lu lu ðun Sý nýr lan ma sý ve Pet rol Kir li li ði Za ra rý nýn Taz mi ni
196 Tür ki ye, 19/11/1976 ta ri hin de Lon dra’da ka bul edi len “De niz Ala cak la rý na Kar þý Me su li -

ye tin Sý nýr lan ma sý Hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me”ye ta raf ol muþ tur. Bu ne den le, do na ta nýn so -
rum lu lu ðu nu ge mi ve nav lun ile sý nýr la yan 6762 sa yý lý Ka nu nun 948 in ci mad de si zým nen il ga edil -
miþ tir. Ar dýn dan Tür ki ye, 27/11/1992 ta ri hin de Lon dra’da ka bul edi len “Pet rol Kir li li ðin den Do ðan
Za ra rýn Hu ku ki So rum lu lu ðu ile Ýl gi li Ulus la ra ra sý Söz leþ me” ve “Pet rol Kir li li ði Za ra rý nýn Taz mi -
ni Ýçin Bir Ulus la ra ra sý Fo nun Ku rul ma sý ile Ýl gi li Ulus la ra ra sý Söz leþ me”ye ta raf ol muþ tur. Ta sa rý -
da, 1976 ve 1992 ta rih li Söz leþ me le rin uy gu lan ma sý na iliþ kin çe þit li hü küm le rin sevk edil me si ge -
rek miþ tir. An cak, 1976 ve 1992 ta rih li Söz leþ me ler doð ru dan uy gu la na cak olan ku ral lar dýr; ya ni,
20/05/1982 ta rih li ve 2675 sa yý lý Mil let le ra ra sý Özel Hu kuk ve Usul Hu ku ku Hak kýn da Ka nu nun
1 in ci mad de si an la mýn da “ya ban cý lýk un su ru” ba rýn dýr ma yan, tü müy le millî ni te lik te ki uyuþ maz -
lýk lar da da hi, aný lan Söz leþ me ler, Res mi Ga ze te de ya yým lan dýk la rý gi bi mah ke me ler ta ra fýn dan uy -
gu lan mak zo run da dýr. Do la yý sýy la, ay ný hü küm le ri Ta sa rý da tek rar et mek isa bet siz bu lun muþ tur.
Onun ye ri ne, Söz leþ me le rin Ta sa rý hü küm le riy le bi ra ra da uy gu la na bil me si ni te min ede cek ta mam -
la yý cý ku ral la rýn ka bu lü ile ye ti nil miþ tir. Bu ku ral lar ha zýr la nýr ken, Söz leþ me le re ta raf olan çok sa -
yý da ül ke de ki dü zen le me ler kar þý laþ tý rý la rak, mil let le ra ra sý uy gu la ma ile uyum sað lan ma sý na özen
gös te ril miþ tir. Ta sa rý nýn bu hü küm le ri ha zýr la nýr ken, 1976 Söz leþ me si ni ta dil eden 1996 ta ri hin de
ka bul edil miþ olan Pro to ko lün hü küm le ri de dik ka te alý na rak Ta sa rý ya yan sý týl mýþ týr.

Öte yan dan, ge mi le rin se bep ol du ðu za ra ra iliþ kin iki ye ni mil let le ra ra sý söz leþ me da ha ka bul
edil miþ tir. Bun lar dan bi rin ci si teh li ke li mad de ler den do ðan so rum lu luk hak kýn da 09/05/1996 ta rih -
li “In ter na ti onal Con ven ti on on Li abi lity and Com pen sa ti on for Da ma ge in Con nec ti on with the
Car ri age of Ha zar do us and No xi ous Subs tan ces by Sea”, ikin ci si ise ya kýt kir li li ðin den do ðan so -
rum lu luk hak kýn da 23/03/2001 ta rih li “In ter na ti onal Con ven ti on on Ci vil Li abi lity for Bun ker Oil
Pol lu ti on Da ma ge”dir. Tür ki ye’nin bu söz leþ me le re ta raf ol ma sý na iliþ kin de ðer len dir me ler sür mek -
te dir. So nuç ta bu Söz leþ me le rin ka bul edil me si ha lin de, Ta sa rý nýn bu Kýs mý na ye ni dü zen le me le rin
ek len me si ge re ke cek tir.
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h) Cebrî Ýc ra Hak kýn da Özel Hü küm ler
197 De niz ti ca re ti hu ku ku nun en çok tar týþ ma la ra se bep olan alan la rýn dan bi ri si de de niz de

cebrî ic ra ko nu su dur. Al man ya’dan ve mil let le ra ra sý söz leþ me ler den ik ti bas edi len mad di hu kuk ku -
ral la rý ile Ýs viç re’den ik ti bas edi len usul ve ic ra hu ku ku ku ral la rý nýn bi ra ra da uy gu lan ma sý, sa yý sýz
so ru na se bep ol muþ tur. Bu so run la rýn, hiç ol maz sa bir kýs mý nýn üs te sin den ge le bil mek için, Ta sa rý -
nýn Be þin ci Ki ta bý na “de niz hu ku kun da cebrî ic ra hak kýn da özel hü küm ler”e iliþ kin Se ki zin ci Kýs -
mýn ek len me si ge rek miþ tir. Bu Ký sým ken di için de dör de ay rýl mak ta dýr: 1350 nci mad de de uy gu la -
na cak hu kuk, 1351 in ci mad de de ta mam la yý cý hü küm ler, 1352 ilâ 1397 nci  mad de ler de ge mi le rin
cebrî ic ra sý na iliþ kin özel hü küm ler, 1398 ilâ 1400 ün cü mad de ler de de yü kün cebrî ic ra sý na iliþ kin
özel hü küm ler yer al mak ta dýr. Bu Kýs mýn ha zýr lan ma sýn da þu te mel il ke ler den ha re ket edil miþ tir:
(1) Bu fa sýl da, de niz hu ku kun da cebrî ic ra ya iliþ kin ni haî bir dü zen le me yap ma ya ola nak bu lun ma -
dý ðýn dan, de niz hu ku ku nun ge rek tir di ði özel hü küm ler bu ra da yer al mýþ týr, ta mam la yý cý hu sus lar da
09/06/1932 ta rih li ve 2004 sa yý lý Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nu nun hü küm le ri uy gu la na cak týr; (2) 2004 sa yý -
lý Ka nun dan ik ti bas edi len ku ral la rýn bu Ký sým da ay ný üs lup la tek rar edil me si müm kün ol du ðun ca
ter cih edil miþ tir, çün kü 2004 sa yý lý Ka nun sýk ara lýk lar la de ðiþ mek te dir ve Ta sa rý dan 2004 sa yý lý
Ka nu nun so mut mad de le ri ne ya pý la cak atýf la rýn ký sa sü re için de ge çer li li ði ni kay be de ce ðin den en -
di þe edil miþ tir; yi ne de, mad de le rin an la tý mý ný uzat ma mak için, ba zý yer ler de 2004 sa yý lý Ka nu nun
mad de le ri ne doð ru dan atýf yap mak ge rek miþ tir.

aa) Uy gu la na cak Hu kuk ve Ta mam la yý cý Hü küm ler
198 Ge mi le rin cebrî ic ra sý nýn han gi dev le tin hu ku ku na tâbi ola ca ðý me se le si, ön ce yar gý yý ar -

dýn dan ya sa ma or ga ný ný meþ gul et miþ tir. 20/04/2004 ta rih li ve 5136 sa yý lý Ka nun, ge rek çe sin de de
te mas edil di ði gi bi, esa sýn da uy gu la na cak hu ku kun dik ka te alýn ma ma sý ne de niy le 6762 sa yý lý Ka -
nun da de ði þik lik ler yap mak zo run da kal mýþ týr. Ta sa rý da, 5136 sa yý lý Ka nu nun baþ lat tý ðý re form ta -
mam lan mýþ ve o Ka nu nun so mut iki hü küm ile sý nýr lý ka lan de ði þik lik ça ba sý, Ta sa rý nýn tü mü ne ge -
nel hü küm ler le teþ mil edil miþ tir. Bu na gö re, 1350 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si
cebrî ic ra nýn han gi hu ku ka tâbi ola ca ðý ný açýk lý ða ka vuþ tur mak ta dýr. Te mel ku ral ola rak, cebrî ic ra,
ge mi nin cebrî ic ra iþ lem le ri için bu lun du ðu ül ke nin hu ku ku na (lex fo ri) tâbi dir. An cak, uy gu la ma -
da Türk bay rak lý ge mi le rin yurt dý þýn da ve ya ban cý si ci le ka yýt lý ge mi le rin Tür ki ye’de sa tý þýn da, si -
cil le re ka yýt lý ala cak lý la rýn ye te rin ce ko run ma dý ðý tes pit olun muþ tur. Bu ne den le, ge mi ala cak la rý nýn
ye ni den dü zen len me sin de esas alý nan 06/05/1993 ta rih li “Ge mi ler Üze rin de ki Ým ti yaz lar ve Ýpo tek -
ler Hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me”nin 11 in ci mad de si doð rul tu sun da, ge mi nin cebrî ic ra yo luy -
la sa tý þýn da si ci le ka yýt lý hak sa hip le ri ne bil di rim ya pýl ma sý zo run lu sa yýl mýþ týr; bu zo run lu lu ða
uyul ma ma sý ha lin de, si ci le ka yýt lý hak lar ve ala cak lar sak lý tu tul muþ tur (Türk bay rak lý ge mi ler ba -
ký mýn dan Ta sa rý nýn 1350 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci ve üçün cü cüm le le ri; ya ban cý ge -
mi ler ba ký mýn dan Ta sa rý nýn 1384 ün cü mad de si).

199 Ta sa rý nýn 1351 in ci mad de si, 936 ncý mad de ile 937 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý na uy gun
ola rak iki hu sus ta te red düt le ri gi der mek te dir. Bu Ký sým da özel ola rak dü zen len me yen bü tün hal ler -
de 2004 sa yý lý Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nu doð ru dan uy gu la ma ala ný bu la cak týr. Bu ne den le, ör ne ðin Ta sa -
rý nýn 1376 ncý mad de sin de ih ti ya ti hac zi ta mam la yan me ra sim ba ký mýn dan 2004 sa yý lý Ka nu nun
264 ün cü mad de sin de ön gö rü len sü re le rin de ðiþ ti ril me siy le ye ti nil miþ tir; açý la cak da va ve ya ya pý -
la cak ta kip le il gi li ola rak ka lan bü tün hu sus lar da aný lan 264 ün cü mad de ye ve 2004 sa yý lý Ka nu nun
di ðer hü küm le ri ne mü ra ca at edi le cek tir. Öte yan dan, 2004 sa yý lý Ka nu nun 23 ün cü mad de sin de yer
alan “si ci le ka yýt lý Türk ge mi le ri ni ta þýn maz sa yan” ku ral terk edil miþ tir; do la yý sýy la Ta sa rý nýn 937
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nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý doð rul tu sun da, Türk ve ya ban cý bü tün ge mi ler ve di ðer su da ta þý ma
araç la rý, her han gi bir si ci le ka yýt lý olup ol ma dýk la rý na ba kýl mak sý zýn, 2004 sa yý lý Ka nun ba ký mýn dan
ta þý nýr hü küm le ri ne tâbi dir; bu ku ra lýn is tis na la rý Ta sa rý nýn bu Kýs mýn da açýk ça bil di ri len ler ile sý nýr -
lý dýr (ör ne ðin, Ta sa rý nýn 1383 ün cü mad de sin de, pa ra ya çe vir me aþa ma sýn da Türk ve ya ban cý bü tün
si ci le ka yýt lý ge mi le rin ta þýn maz la rýn pa ra ya çev ril me si hü küm le ri ne tâbi ol du ðu ön gö rül müþ tür).

bb) Ge mi le rin Ýh ti ya ti Hac zi
200 Ge mi le rin ih ti yatî hac zi, Ta sa rý nýn 1352 ilâ 1376 ncý mad de le rin de, 12/03/1999 ta ri hin de

Ce nev re’de ka bul edi len “Ge mi le rin Ýh ti yatî Hac zi ne Ýliþ kin Mil let le ra ra sý Söz leþ me” doð rul tu sun -
da tü müy le ye ni den dü zen len miþ tir. Ya pýl mýþ olan de ði þik lik ler ve ge ti ri len ye ni lik ler þöy le özet le -
ne bi lir: (1) Ge mi le rin ih ti yatî hac zi ni her tür lü re hin siz ala cak için müm kün sa yan 2004 sa yý lý Ka -
nu nun 257 nci mad de si nin ku ra lý de ðiþ ti ril miþ ve ih ti yatî ha ciz yal nýz ca “de niz ala cak la rý” için ser -
best bý ra kýl mýþ týr; (2) De niz ala cak la rý, Ta sa rý nýn 1352 nci mad de sin de ka pa lý bir lis te ha lin de sa yýl -
mýþ týr; her bir bent te bil di ri len ala cak la rýn yo ru mu müm kün ise de, bu lis te nin ola nak lar öl çü sün de
ge niþ le til me den uy gu lan ma sý ge rek li dir; (3) De niz ala cak la rý nýn te mi ni için yal nýz ca ih ti yatî ha ciz
yo lu açýk bý ra kýl mýþ týr, do la yý sýy la baþ ka yar gý yol la rý nýn önü ka pa týl mýþ, ih ti yatî ha ciz ka ra rý alýn -
dýk tan son ra 2004 sa yý lý Ka nu nun 264 ün cü mad de sin de ön gö rü len usu le gö re iþ lem le rin de vam et -
me si il ke si be nim sen miþ tir; (4) De niz ala ca ðý ni te li ðin de bu lun ma yan ala cak lar için ge mi nin ih ti -
yatî hac zi yo lu ka pa týl mýþ týr; (5) Bir ala ca ðýn Ta sa rý nýn 1352 nci mad de sin de sa yý lan de niz ala cak -
la rýn dan ol ma sý, ih ti yatî ha ciz ka ra rý ve ril me si için ye ter li se bep sa yýl mýþ týr; (6) Ýh ti yatî ha ciz ka ra -
rý nýn ve ril me si ve son ra sýn da ki bü tün usulî aþa ma lar için yet ki li mah ke me ler be lir len miþ tir (1354
ilâ 1361 in ci mad de ler); (7) Ala cak lý nýn ve borç lu nun gös te re cek le ri gü ven ce ler, de niz ti ca re ti nin
ih ti yaç la rý na uy gun bir þe kil de ye ni den dü zen len miþ tir (1363 ün cü ve 1370 ilâ 1374 ün cü mad de -
ler); (8) Ýh ti yatî ha ciz ka ra rý nýn in fa zý na iliþ kin ay rýn tý lý ve tü müy le ge mi le re öz gü hü küm ler sevk
edil miþ tir (1364 ilâ 1368 in ci mad de ler); (9) Ýs tih kak id di ala rý ve ye ni den ha ciz ko nu la rý 1999 Söz -
leþ me sin den ay nen alý nan hü küm ler le dü zen len miþ tir (1369 ve 1375 in ci mad de ler).

cc) Re hin li Ala cak la rýn Ta ki bi
201 Ta sa rý nýn 1377 ilâ 1381 in ci mad de le rin de, uy gu la ma da te red düt le re ve so run la ra yol açan,

ge mi ler üze rin de ki re hin hak la rý nýn ta ki biy le il gi li te mel ku ral lar sevk edil miþ tir. 1377 nci mad dey -
le, ka nunî ve akdî bü tün re hin le rin fer’ili ði vur gu lan mýþ ve bu hak la rýn ala cak tan ba ðým sýz ola rak
yar gý la ma ve ic ra ko nu su ya pý la ma ya ca ðý açýk ça bil di ril miþ tir. Do la yý sýy la, uy gu la ma da kar þý la þýl -
mýþ olan, tek ba þý na re hin hak ký nýn “ta nýn ma sý na ve ya te si si ne” iliþ kin ka rar lar ar týk her tür lü ka -
nunî da ya nak tan yok sun kal mak ta dýr. Re hin li ala cak la rýn pa ra ya çev ril me sin de iþ le ti le cek ta kip yo -
lu da te red düt ler uyan dýr mýþ týr. Ta sa rý nýn 1380 ve 1381 in ci mad de le rin de bu me se le çö zü me ka vuþ -
tu rul muþ ve tes cil edil me yen re hin ler ba ký mýn dan ta þý nýr reh ni nin, tes cil edi len re hin ler ba ký mýn dan
ise ipo te ðin pa ra ya çev ril me si yo luy la ta kip ya pý la ca ðý bil di ril miþ tir.  

dd) Cebrî Sa týþ
202 Ta sa rý nýn cebrî sa tý þa iliþ kin 1382 ilâ 1397 nci mad de le rin de, uy gu la ma da so run la ra se bep

olan þu ko nu lar sý ra sýy la hük me bað lan mýþ týr: (1) Ýc raî ha ciz iþ lem le ri nin usu lü, ih ti yatî hac ze iliþ -
kin hü küm le re tâbi tu tul muþ tur; (2) Bay ra ðý ve si ci li dik ka te alýn mak sý zýn bü tün si ci le ka yýt lý ge mi -
le rin ta þýn maz hü küm le ri ne gö re, si ci le ka yýt lý ol ma yan bü tün ge mi le rin de ta þý nýr hü küm le ri ne gö -
re pa ra ya çev ri le ce ði ön gö rül müþ tür; (3) Ya ban cý ge mi le rin sa tý þýn da han gi em re di ci ku ral la ra uyu -
la ca ðý açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur; (4) Ar týr ma nýn ne su ret le ilan edi le ce ði, 2004 sa yý lý Ka nun da
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12/02/2004 ta rih li ve 5092 sa yý lý Ka nun ile ya pý lan de ði þik lik doð rul tu sun da hük me bað lan mýþ týr;
(5) Tat bi kat ta önem li ih ti yaç la ra ce vap ve re cek olan vak tin den ev vel ve pa zar lýk su re tiy le sa týþ þart -
la rý açýk ça dü zen len miþ tir; (6) Cebrî ic ra iha le si nin hu kukî so nuç la rý na iliþ kin ola rak sü ren te red -
düt le ri gi de re cek ku ral lar ka bul edil miþ tir; (7) Ge mi ler üze rin de do ðan çok sa yý da ka nunî ve akdî
re hin, im ti yaz, ka mu sal ön ce lik ve þahsî ta lep hak la rý ne de niy le, 2004 sa yý lý Ka nu nun sý ra cet ve li -
ne iliþ kin 206 ncý mad de si ye ter li gel me mek tey di. Bu ne den le, ge mi le rin cebrî ic ra sýn da uy gu lan -
mak üze re Ta sa rý nýn 1389 ilâ 1397 nci mad de le rin de sý ra cet ve li hü küm le ri ka bul edil miþ tir; il ke le -
ri be lir le yen mad de den son ra ala cak lar se kiz sý ra ha lin de dü zen len miþ tir.

ee) Yük Hak kýn da Ha pis Hak ký nýn Pa ra ya Çev ril me si
203 6762 sa yý lý Ka nun da yük üze rin de do ðan ala cak la rýn te mi ni için alý koy ma ve re hin hak la rý

ön gö rül müþ tü. Ta sa rý da, Ýs viç re-Türk eþ ya hu ku ku na uy gun ola rak, bu gü ven ce ler, 4721 sa yý lý Ka -
nu nun 950 ilâ 953 ün cü mad de le rin de dü zen le nen ha pis hak ký için de bi ra ra ya ge ti ril miþ tir. Bu ne den -
le, ha pis hak ký nýn pa ra ya çev ril me sin de Ýs viç re-Türk ic ra hu ku ku nun ön gör dü ðü usu lü ka bul et mek
ge rek miþ tir. Bu amaç la Ta sa rý nýn 1376 ilâ 1378 in ci mad de le ri sevk edil miþ tir. Bu ku ral lar uya rýn ca,
ala cak lý, zil ye di ol du ðu ve üze rin de ha pis hak ký doð muþ olan eþ ya nýn def te ri ni yap tý ra cak týr; ar dýn -
dan da ha pis hak ký nýn pa ra ya çev ril me si ama cýy la ta kip ya pa cak týr. Ha pis hak ký nýn ala cak tan ba ðým -
sýz ola rak ile ri sü rü le me ye ce ði 1398 in ci mad de nin üçün cü fýk ra sýn da ye ni den vur gu lan mýþ týr.

VI. Si gor ta Hu ku ku Ki ta bý
1. Ge nel Ola rak
204 Si gor ta hu ku ku ki ta bý kök lü de ði þik li ðe uð ra mýþ týr. Bu nun se be bi 6762 sa yý lý Ka nun da ki

si gor ta ya iliþ kin hü küm le rin 1926-1929 ta rih li es ki Ti ca ret Ka nu nun dan gel miþ ol ma la rý, bun la rýn
da ulus la ra ra sý uy gu la ma ve öð re ti nin ar ka sýn da kal mýþ bu lun ma la rý dýr. Ni te kim 6762 sa yý lý Ka nu -
nun ge rek çe sin de, Ka nun da ki hü küm le rin ye ter siz ol du ðu ka bul edi le rek "çok ya kýn da bir si gor ta
ko du ya pý la ca ðý, bu se bep le si gor ta hak kýn da ki mev cut dü zen le me nin sa de ce ba zý rö tuþ la ra tâbi tu -
tul ma sýy la ye ti nil di ði" be lir til miþ tir. Ay rý ca, söz ko nu su hü küm le rin pek ço ðu nun em re di ci hü küm -
ler le dü zen len miþ bu lun ma la rý, si gor ta ala nýn da aðýr lý ðý olan söz leþ me hu ku ku nun ge liþ me si ni en -
gel le miþ, bu da Tür ki ye'de si gor ta en düs tri si ni olum suz yön de et ki le miþ tir. Ay rý ca, 6762 sa yý lý Ka -
nun da ki ha yat si gor ta sý na iliþ kin hü küm ler si gor ta nýn ya tý rým ara cý ol mak ni te li ði ni dik ka te al ma dý -
ðýn dan ha yat si gor ta la rý nýn eko no mi ye fon ya rat ma sý, ki þi le re ek top lum sal gü ven ce ler sað lan ma sý
cep he si ade ta iþ le mez ko num da kal mýþ týr. So run la rýn ge nel iþ lem þart la rý ile aþýl ma sý gi ri þim le ri ise
pek ba þa rý lý ol ma mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nun da ya pý lan de ði þik lik le rin ve ge ti ri len ye ni lik le rin, esas
iti ba rýy la, dört kay na ðý var dýr. Bun lar ara sýn da AET/AT'ýn yö ner ge le ri bu lun ma mak ta dýr. Çün kü,
AET ile AT'ýn si gor ta söz leþ me si hu ku ku na iliþ kin her han gi bir dü zen le me si yok tur. Yö ner ge ler,
ser ma ye nin ve hiz met le rin ser best do la þý mý hak kýn da olup esa sýn da si gor ta gö ze tim ve de net le me
hu ku ku ile il gi li dir. Si gor ta söz leþ me si ne da ir bir yö ner ge ta sa rý sý Ko mis yon ta ra fýn dan ge ri alýn -
mýþ týr. Ta sa rý ya, AET'den yan sý yan iki hü küm var dýr. Bun lar dan bi rin ci si bir tü ke ti ci ola rak si gor -
ta lý yý ay dýn lat ma açýk la ma sý, ikin ci si ise ton tin ler ku rul ma sý na ola nak ta ný yan hük mü dür. 6762 sa -
yý lý Ka nu nun si gor ta hu ku ku ki ta bý nýn ye ni len me sin de dik ka te alý nan ana kay nak çe þit li ta rih ler de
de ði þik li ðe uð ra mýþ bu lu nan Al man Si gor ta Söz leþ me le ri Ka nu nu dur. Bu Ka nun, kök lü de ði þik lik -
ler le mo dern bir ka nun ni te li ði ni ka zan dý ðý, ti ca ret hu ku ku mu za özel lik le ta þý ma ve de niz hu ku ku -
mu za esin ve ren ve kay nak lýk et miþ bu lu nan bir dev le tin hu ku ku ol du ðu için ter cih edil miþ tir. Ýkin -
ci si ba zý ül ke le rin, özel lik le Al man ya ve Ýn gil te re'nin uy gu la dýk la rý ge nel iþ lem þart la rý dýr. Özel lik -
le Ýn gi liz ge nel iþ lem þart la rý nýn dün ya da ki et ki si bü yük tür. Gü nü müz de si gor ta ile il gi li dü zen le -



---- 65 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

me ler, li der li ði ni Ýn gil te re'nin yap tý ðý Ang lo-Sak son uy gu la ma la rý ile Al man ya gi bi Ang lo-Sak son
Hu ku ku na gö re bi raz da ha tu tu cu olan yak la þým dan et ki len mek te dir. Ta sa rý, söz leþ me hu ku ku nun
ge li þi me açýk ol ma sý te mel dü þün ce si bað la mýn da, Ýn gi liz hu ku ku nun li be ral yak la þý mý ile Al man
Si gor ta Söz leþ me si Ka nu nu nun men fa at ler den ge si ni gö ze ten ba zý dü zen le me le ri ni be nim se miþ tir.
Üçün cü kay nak ise Türk öð re ti sin de ya pý lan eleþ ti ri ler dir. Dör dün cü kay nak ise si gor ta mu ra ka be
mev zu atýn da yer alan ba zý maddî hu kuk ku ral la rý dýr. 

205 Si gor ta bö lü mün de üç te mel he def be lir len miþ tir. Bi rin ci he def ül ke miz ih ti yaç la rý na uy -
gun, mo dern bir ka nun ha zýr la mak, ikin ci he def 6762 sa yý lý Ka nu nun uy gu la ma da so run ya rat ma -
mýþ ve si gor ta cý lar ta ra fýn dan be nim sen miþ hü küm ve il ke le ri ni ko ru mak; üçün cü ise, uy gu la ma nýn
so run ve ge rek si nim le ri ne ce vap ve re bi le cek ve zor luk la rý gö rü len so run la rý gi de re bi le cek ni te lik te
hü küm ler ön gör mek tir.

2. Sis te ma tik
206 Uy gu la ma da so run la ra yol açan bir di ðer un sur ise 6762 sa yý lý Ka nu nun sis te ma ti ði dir. Ön -

ce lik le, tüm si gor ta lar için or tak hü küm ni te li ðin de ol ma sý ge re ken ge nel hü küm ler Ka nun da dar
kap sam lý ele alýn mýþ týr. Bu na kar þý lýk prim le rin öden me ye ri, þek li gi bi ge nel ni te lik li ba zý ko nu lar
ise sa de ce mal si gor ta la rý açý sýn dan, üçün cü ki þi le hi ne ya pýl mýþ si gor ta lar da, taz mi nat ile prim ta -
ka sý gi bi yi ne ge nel ni te lik ta þý ma sý ge re ken ba zý hü küm ler ise sa de ce de niz ri zi ko la rý na kar þý si gor -
ta lar da dü zen len miþ tir. Ta sa rý nýn si gor ta hü küm le ri açýk, an la þý lýr ve gör sel ni te lik te bir sis te ma ti ðe
bað lan mýþ týr.

3. Si gor ta Te rim le ri So ru nu
207 6762 sa yý lý Ka nun da ka nun ko yu cu nun kul lan dý ðý ter mi no lo ji uy gu la ma da tar týþ ma la ra yol

aç mýþ týr. Özel lik le Ka nun da “si gor ta et ti ren”, “si gor ta lý” ve “leh dar” te rim le ri nin kul la ný mýn da ge -
re ken özen gös te ril me miþ tir. An cak, si gor ta et ti ren, si gor ta lý ve leh da rýn fark lý kim se ler ol ma sý du -
ru mun da si gor ta söz leþ me sin den her bi ri si için do ða bi le cek hak, borç ve yü küm lü lük ler fark lý ola -
ca ðýn dan bu ifa de le rin bir bir le ri ye ri ne kul la nýl mýþ ol ma sý Ka nun da bir kav ram kar ga þa sý ya þan ma -
sý na ne den ol muþ tur. Ta sa rý da, te rim kar ma þa sý ný or ta dan kal dý rý cý özen gös te ril miþ tir.

4. Ge nel Hü küm ler
208 6762 sa yý lý Ka nun si gor ta söz leþ me si ni dü zen le yen, tüm si gor ta tür le ri ne uy gu la na bi le cek

"umu mi hü küm ler"e yer ver miþ ti, an cak bu hü küm ler hem sa de ce al tý mad de ye öz gü len miþ olup ye -
ter siz di,  hem de ge nel hü küm ler ara sýn da bu lun ma sý ge re ken birçok hü küm "mal si gor ta la rý" fas -
lýn da yer al mýþ tý. Ta sa rý ge nel hü küm le re el li mad de ayýr mýþ ve si gor ta söz leþ me si ni, tüm tür le ri
kap sa ya cak þe kil de, te mel kav ram la rý sý ra la ya rak, söz leþ me nin ku rul ma sýn dan baþ la ya rak hü küm -
le ri ni be lir le ye rek ve ta raf la rýn borç la rý ný ay rýn tý lý bir þe kil de gös te re rek dü zen le miþ tir. Te mel kav -
ram lar ara sýn da si gor ta söz leþ me si, kar þý lýk lý si gor ta, re asü rans ta ným lan mýþ, ge çer li ol ma yan si gor -
ta Borç lar Ka nu nu nun 19 un cu mad de si ne ko þut ola rak hük me bað lan mýþ týr. Borç lar Ka nu nu nun 19
un cu mad de si ne rað men böy le bir dü zen le me nin ön gö rül me si nin se be bi, Borç lar Ka nu nu hük mü -
nün ba zý nok ta lar da ye ter siz ka la bi le ce ði en di þe si ve özel bir hük mün ih ti ya ca da ha iyi ce vap ve re -
bi le ce ði dü þün ce si dir. Si gor ta söz leþ me si nin hü küm le ri ise, tem sil, men fa at yok lu ðu, kap sam, sü re,
si gor ta dö ne mi, fe sih ve cay ma ile teb lið ve ih bar lar ile ta raf la rýn ac zi, ta ki bin se me re siz kal ma sý ve
si gor ta cý nýn iflâsý gi bi ola ða nüs tü du rum la rý kap sa mak ta dýr. Ta raf la rýn borç la rý da si gor ta cý ve si gor -
ta et ti ren yö nün den ay rý ay rý ele alýn mýþ týr. Kö tü ye kul lan ma la ra yol aça bi le ce ði için geç mi þe et ki -
li si gor ta ya yer ve ril me miþ tir.
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a) Tü ke ti ci yi Ay dýn lat ma Açýk la ma sý

209 Si gor ta cý ya ve acen te si ne, si gor ta po li çe si nin ku rul ma sýn dan ön ce, ya pý la cak söz leþ me ye,
önem li hü küm le re, si gor ta lý nýn hak la rý na, sü re ver me den fes he iliþ kin tüm bil gi le ri si gor ta lý ya ver -
me le ri ve iliþ ki ba ký mýn dan önem li ola bi le cek ge liþ me ler den onu ha ber dar et me le ri gö re vi ve ri le rek
þef faf lý ða uy gun ve mo dern si gor ta hu ku ku nun bir par ça sý olan özel bir hük me yer ve ril miþ tir.

b) Po li çe ve An laþ ma dan Fark lý lýk lar

210 Po li çe ver me yü kü mü 6762 sa yý lý Ka nu na ben zer bir þe kil de dü zen len miþ tir. An cak po li -
çe nin ve ya ze yil na me nin içe ri ði nin tek lif na me den ve ya ka rar laþ tý rý lan hü küm le rin den fark lý ol ma sý
ha lin de uy gu la na cak ku ral ve ril me miþ tir. Po li çe nin içer di ði ka yýt la ra yer ve ril me di ði gi bi po li çe ye
kýy met li ev rak ni te li ði de ta nýn ma mýþ, ek sik na ma ya zý lý po li çe dü zen le me nin müm kün olup ol ma -
dý ðý öð re ti ile yar gý ka rar la rý na bý ra kýl mýþ týr. 

5. Özel Si gor ta Tür le ri nin Ay rý ca Dü zen len me me si

211 Si gor ta, di na mik ni te li ði se be biy le de ði þen ih ti yaç la rýn ge ri sin de kal ma ma sý ge re ken bir
hu kuk ol du ðun dan mad de ler ele alý nýr ken si gor ta nýn bu özel li ði üze rin de du rul ma ya özen gös te ril -
miþ tir. Ta sa rý da, her si gor ta tü rü ne uy gun ge nel ni te lik te hü küm ler ön gö rül me ye ça lý þýl dý ðýn dan
6762 sa yý lý Ka nun dan fark lý ola rak yan gýn, ta rým ve ya hýr sýz lýk gi bi özel si gor ta tür le ri özel ola rak
dü zen len me miþ tir.

212 6762 sa yý lý Ka nun da si gor ta ya iliþ kin hü küm le rin pek ço ðu nun ka nu nen em re di ci sa yýl ma -
la rý, si gor ta cý lý ðýn ge rek si nim le ri ne uy gun çö züm le ri ve özel lik le söz leþ me hu ku ku nun ge liþ me si ni
bir ta raf tan ön le miþ, di ðer ta raf tan da em re di ci hük me ay ký rý uy gu la ma ya se bep ol muþ tur. Oy sa söz -
leþ me hu ku ku, ni te li ði ge re ði sek tö rü ge liþ tir me nin et ki li ara cý dýr. Ulus la ra ra sý uy gu la ma da kla sik
si gor ta an la yý þý dý þý na çý kýl ma ya baþ la nýl mýþ, hat ta ha yat si gor ta cý lý ðý ya tý rým ara cý þek li ne bü rün -
müþ tür. Özel lik le, ha yat si gor ta la rý eko no mi ye fon ya rat ma sý, ül ke ta sar ruf ka pa si te si ni ar týr ma sý ve
ki þi le re ek sos yal gü ven ce ler sað la ma sý ne de niy le önem li bir fi nan sal kay nak ha li ne gel miþ tir. Bu
nok ta da kar þý la þý lan so run lar uy gu la ma da si gor ta ge nel þart la rý ve ya si gor ta cý lýk la il gi li di ðer mev -
zu at lar la gi de ril me ye ça lý þýl mýþ sa da, do ðal ola rak, bun lar ye ter li ola ma mýþ týr. Ta sa rý em re di ci hü -
küm le re an cak ko run ma ya de ðer bir men fa at var sa yer ver miþ tir. 

6. Risk Ana li zi ve Ak tü er yal He sap lar

213 Si gor ta cý lý ðýn hu kukî ol du ðu gi bi tek nik bo yu tu da var dýr. Si gor ta cý lýk her aþa ma da ger çek
bir risk ana li zi ve ak tü er yal he sap la ma la rýn ya pýl ma sý ný zo run lu ký lan bir sek tör ol du ðun dan özel -
lik le, ak tü er ya nýn si gor ta cý lýk ta ki öne mi tar tý þýl maz bir ger çek lik tir. Ta sa rý, bu ge rek li li ðe uy gun dü -
zen le me le re yer ver miþ tir. 

7. Ka ra ve De niz Si gor ta la rý nýn Fark lý lý ðý na Son Ve ril me si

214 Kay nak la rý de ði þik olan de niz ve ka ra si gor ta la rýn da, fark lý sis tem le rin bir ara ya ge ti ril miþ
ol ma sý 6762 sa yý lý Ka nun da an la þýl ma sý güç ba zý fark lý lýk la rýn doð ma sý na ne den ol muþ tur. Ço ðu kez
6762 sa yý lý Ka nun da ay ný ni te lik te ki hü küm ler de niz ri zi ko la rý na kar þý si gor ta lar la mal si gor ta la rýn -
da fark lý dü zen le me ler ge tir miþ, ay ný ni te lik te hü küm le rin bi rin de em re di ci di ðe rin de ye dek hu kuk
ku ral la rý na bað lan mýþ týr. Di ðer ta raf tan, de niz ri zi ko la rý na kar þý si gor ta lar ulus la ra ra sý ku ral lar çer -
çe ve sin de yü rü tül dü ðün den Ka nu nun ko nu ya iliþ kin hü küm le ri nin bir kýs mý gü nü müz de ölü hü küm
ha li ne gel miþ tir. Bu se bep le de niz si gor ta la rý na iliþ kin hü küm ler Ka nun dan çý ka rýl mýþ týr.
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8. So rum lu luk Si gor ta la rý
215 Ge le nek sel top lum dan sa na yi top lu mu na ge çiþ sü re ci için de, ba zý mes lek sa hip le ri nin baþ -

ka la rý na ve re bi le cek le ri za rar la rýn tür le ri art mak ta, kap sam la rý ge niþ le mek te, za rar lar gi de rek ona -
rýl maz hâle gel mek te dir. Ge li þen tek no lo ji nin ya rar la rýn dan, be ra be rin de ge ti re bi le ce ði za rar lar ne -
de niy le, vaz geç mek müm kün ola ma ya ca ðýn dan, so rum lu luk si gor ta la rý gi de rek önem ka zan ma ya
baþ la mýþ ve hat ta ba zý si gor ta lar zo run lu ký lýn mýþ týr. Oy sa, 6762 sa yý lý Ka nun da so rum lu luk si gor -
ta la rý dü zen len me miþ, bu si gor ta la ra sa de ce mal si gor ta la rýn da ri zi ko nun ger çek leþ ti ði ni be yan yü -
küm lü lü ðü nü dü zen le yen mad de de do lay lý ola rak de ði nil miþ tir. So rum lu luk si gor ta la rý na iliþ kin dü -
zen le me le rin he men he men yok de ne cek dü zey de ol ma sý bu si gor ta la ra uy gu la na cak hü küm le rin
be lir len me sin de uy gu la ma da ve öð re ti de te red düt ler ya þan ma sý na ne den ol muþ tur. Mal si gor ta la rý -
na iliþ kin hü küm ler le Ka nun da ki ek sik lik gi de ril me ye ça lý þýl mýþ sa da so rum lu luk si gor ta la rý nýn
ken di ne öz gü ni te lik le ri, öze lik le bu tür si gor ta lar da bel li bir si gor ta de ðe ri ve be de lin den bah se di -
le me me si bir ta kým yo rum zor luk la rý na yol aç mýþ týr. Do ðal ola rak so rum lu luk si gor ta la rý na iliþ kin
dü zen le me ler de ki ek sik lik bu si gor ta la rýn ge liþ me si ni en gel le yen un sur lar dan bi ri ol muþ tur. Bu
olum suz et ken le rin ve aðýr so nuç la rýn de ðer len di ril me si so rum lu luk si gor ta la rý nýn Ta sa rý da ay rýn tý -
lý bir þe kil de dü zen len me si ne se bep ol muþ tur. 

9. Can Si gor ta la rý
216 Can si gor ta la rý, 6762 sa yý lý Ka nun da ha yat ve fer di ka za si gor ta la rý ol mak üze re iki alt baþ -

lýk al týn da dü zen len miþ, has ta lýk si gor ta la rý na ise, fer di ka za yý dü zen le yen mad de de do lay lý ola rak
de ði nil miþ tir. An cak, bu dü zen le me ler ye ter li de ðil dir. Ör ne ðin, ha yat si gor ta la rý açý sýn dan, be yan
yü küm lü lü ðün de ol du ðu gi bi, ba zý ko nu lar hiç dü zen len me miþ, ri zi ko nun ger çek leþ ti ði ni bil di rim
yü küm lü lü ðün de ol du ðu gi bi ba zý ko nu lar da ise ta ma men fark lý il ke ler üze ri ne ku ru lu olan mal si -
gor ta la rý na atýf ya pýl mýþ týr. Bu du rum, ha yat si gor ta la rý na ve do la yý sýy la fer di ka za si gor ta la rý na,
6762 sa yý lý Ka nu nun mal si gor ta la rý na iliþ kin hü küm le ri nin mi yok sa de niz ci lik ri zi ko la rý hak kýn -
da ki hü küm le ri nin mi uy gu lan ma sý ge rek ti ði tar týþ ma sý na yol aç mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nun da yer al -
ma yan bir çok ko nu si gor ta ge nel þart la rý ile ile dü zen le nip ih ti yaç la ra ce vap ver me ye ça lý þýl mýþ týr.
Oy sa, eko no mik ge liþ me ve ta lep ler çer çe ve sin de ha yat si gor ta la rýn da son yir mi yýl da kök lü de ði -
þik lik ler ol muþ tur. Ya tý rým un su ru içe ren ha yat si gor ta la rý sek tö re gir miþ ve gi de rek  aðýr lýk ka zan -
ma ya baþ la mýþ týr. Öy le ki, bu tür söz leþ me ler de ya tý rým ama cý si gor ta ama cý nýn önü ne geç me ye bi -
le baþ la mýþ týr. Gü nü müz de si gor ta þir ket le ri, ya tý rým fon la rý, ver gi avan ta jý sað la yan bi ri kim li si gor -
ta lar gi bi fi nan sal aðýr lýk lý söz leþ me ler ya ra ta rak si gor ta nýn ge le nek sel risk ta þý yý cý ka rek te ri ne ye -
ni lik ler ge tir miþ ler dir. Di ðer ta raf tan, dün ya uy gu la ma la rýn da sað lýk ve has ta lýk si gor ta sý ay rý mý na
gi di lir ken, yu ka rý da da be lir til di ði üze re 6762 sa yý lý Ka nun da has ta lýk si gor ta la rý hak kýn da her han -
gi bir dü zen le me ön gö rül me miþ tir. Bu se bep le can si gor ta la rý, re for ma tâbi tu tul muþ tur.

VII. Son Hü küm ler
1. Öl çek le ri ne Gö re Ýþ let me ler ve Ser ma ye Þir ket le ri
217 Ge rek ulus la ra ra sý dü zey de ge rek AT'da, Tür ki ye'de "KO BÝ" ký salt ma sý ile aný lan "kü çük ve

or ta öl çek te" iþ let me ler çe þit li alan lar da özel dü zen le me le rin ko nu su nu oluþ tur mak ta dýr. Ulus la ra ra -
sý Fi nan sal Ra por la ma Stan dart la rý Ku ru lu (IRSB) KO BÝ'ler için, fi nan sal ra por la ma stan dart la rý nýn
ha zýr lý ðý için de dir. Ya kýn ge le cek te söz ko nu su stan dart la rýn uy gu la ma ya ko nul ma sý bek len mek te dir.
KO BÝ'le re öz gü ay rýk dü zen le me le re, þir ket le rin bir leþ me si, bö lün me si, tür de ðiþ tir me si bað la mýn da
kre di ler de, teþ vik ler de, AB’de böl ge sel kal kýn ma prog ram la rýn da rast lan mak ta ve ya bun lar dan ba -
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ðým sýz ve özel ola rak KO BÝ’ler için dü zen le me ler ya pýl mak ta dýr. Ay ný þe kil de kü çük ve or ta öl çek li
ser ma ye þir ket le ri ne de, de net çi le rin se çi min de, fi nan sal ra por la ma ve de net le me stan dart la rýn da, fi -
nan sal tab lo la rýn ila nýn da, bö lün me nin ve bir leþ me nin de net len me sin de ge ne söz ko nu su ya pý de ði -
þik lik le ri nin or tak lar ta ra fýn dan in ce len me sin de, bü yük öl çek li ser ma ye þir ket le ri ne na za ran, da ha ba -
sit usul ve yön tem ler uy gu lan mak ta dýr. Bu ge liþ me ler ile uy gu la nan “ko lay lýk sað la yý cý” hü küm ler
dik ka te alý na rak son hü küm le re, iþ let me le rin ve ser ma ye þir ket le ri nin bü yük lük le ri ni be lir le yen öl -
çüt ler ko nul muþ tur. Ser ma ye þir ket le ri hak kýn da, AB’de uy gu la nan lar esas alýn mýþ, öl çüt oluþ tu rul -
muþ tur. KO BÝ’ler için öl çüt le rin be lir len me si Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý na bý ra kýl mýþ týr.

2. Elek tro nik Ýþ lem ler ve Bil gi Top lu mu Hiz met le ri
218 Elek tro nik iþ lem ler, gü ven li elek tro nik im za, elek tro nik iþ lem le rin bir bö lü mü nü oluþ tu ran

e-ti ca ret, þir ket ler de or gan la rýn sa nal or tam lar da top lan tý ya pa bil me le ri, on-li ne oy kul lan ma ve top -
lan tý nak li ti carî iþ let me, þir ket ler, kýy met li ev rak, ta þý ma, de niz ve si gor ta hu ku ku nu de rin den et ki -
le miþ tir; et ki le me ye ve önem li ku rum la rý ye ni den þe kil len dir me ye de vam ede cek tir. 15/01/2004 ta -
rih li ve 5070 sa yý lý Elek tro nik Ým za Ka nu nu ve bu nun BK'ya yan sý ma sý söz ko nu su et ki nin ka ný tý -
dýr. 93 no lu pa rag raf ta aný lan Uz man lar Ra po ru, þef faf lýk bað la mýn da elek tro nik iþ lem le re ve na kil -
le re önem li yer ayýr mýþ týr. Ta sa rý da ay ný amaç la dü zen le me ler yap mýþ, bu bað lam da her ser ma ye
þir ke ti nin bir web si te si aç ma sý, bu si te nin bir bö lü mü nü pay sa hip le ri ni, ala cak lý la rý, ser ma ye pi ya -
sa sý ak tör le ri ni il gi len di ren bil gi le rin ya yýn lan ma sý na tah sis et me si, yön len di ril miþ me saj la rý bu si -
te ye koy ma sý, bu hu su su (si te yi de ðil) tes cil et tir me si ve ilan et me si, web si te si nin ad re si ni un va ný -
nýn al tý na yaz ma sý zo run lu ðu nu ge tir miþ tir. Web si te si ne ko nul ma sý ge re ken bir bil gi, ra por, açýk la -
ma, yön len di ril miþ me saj vs., si te ye ko nul ma mýþ sa bu, hu ku ka ay ký rý bir ey lem ola rak ka bul edi lir
ve hu ku ka ay ký rý lý ðýn so nuç la rý ný do ðu rur. Ser ma ye þir ket le rin de on-li ne oy kul la ným la rý fi zikî ka -
tý lým la ra ve oy kul la ným la rý na eþit tu tul muþ, an cak bu nun uy gu la ma sý, il gi li tü zü ðün çý ka rýl ma sý na
bý ra kýl mýþ týr.

VI II. Çe þit li Ko nu lar
1. Dil
219 Ge rek Ta sa rý da ge rek ge rek çe ler de aký cý ve ku ral la ra uyan bir Türk çe için özen gös te ril -

miþ, an cak arý bir dil uð ru na ka nun yap ma tek ni ðin den ve bi lim sel lik ten ödün ver mek yo lu na da gi -
dil me miþ tir. Tek nik hu kuk te rim le ri nin arý laþ tý rýl ma sýn da ve gün cel leþ ti ril me sin de Türk Me denî Ka -
nu nu nun öl çü sü esas alýn mýþ, ay rý ca uy gu la ma da tu tun muþ ve kav ra ma uy gun an lam ka zan mýþ te -
rim le re de Ta sa rý da yer ve ril miþ tir. Bu na kar þý lýk, ya dýr ga na bi le cek ve hük mü an lam la rýn dan uzak -
laþ tý rýp kar ga þa ya yol aça bi le cek çok ye ni te rim ler le, te rim öne ri le ri ter cih edil me miþ tir. Te rim ler ve
ke li me ler se çi lir ken tek ba þý na bir ke li me ile bir hu kukî te rim içe ri sin de yer alan ke li me ço ðu kez
bir bi rin den ay rý de ðer len di ril miþ tir. Bu de ðer len dir me, Ta sa rý da ege men olan te rim le rin kul la ný mýn -
da “tek dü ze li lik” ve “bir lik” il ke si bað la mýn da zo run lu bir is tis na ya yol aç mýþ týr. Ta sa rý nýn dik kat -
le uy gu la dý ðý bu ku ral lar için ba zý ör nek ler ve ri le bi lir: “Nam”, “na mý na”, “na ma” söz cük le ri nin ye -
ri ni “ad”, “adý na” ke li me le ri al dý ðý hal de, Ta sa rý da “na ma ya zý lý se net” tek nik te ri mi kul la nýl mýþ týr.
Çün kü, “na ma” söz cü ðü nün ifa de et ti ði an lam ile “na ma ya zý lý se net” te ri mi nin oku yu cu ya al gý lat -
tý ðý an lam bir bi rin den fark lý dýr. Ay rý ca böy le bir de ði þik lik “ha mi li ne ya zý lý se net”in de “ta þý ya na
ya zý lý se net” þek lin de de ðiþ ti ril me si ni ge rek li ký lar dý. Oy sa, uy gu la ma da “ta þý ya na ya zý lý se net” di -
ye bir se net bi lin me mek te dir; bu gü ne ka dar kim se ta ra fýn dan da öne ril me miþ tir. “Ta þý ya na ya zý lý se -
net” hiç bir an lam ifa de et me di ði gi bi, bir kav ram kar ma þa sý na da yol aça bi lir. Üs te lik ta þý ma ya iliþ -
kin se net ler le de ka rýþ tý rý la bi lir di. Böy le ce or ta ya bir hu kukî ku ru ma ve ya bir hük mün an la mý na ta -
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ma mýy la ya ban cý ve açýk la yý cý ol mak tan çok güç lük do ðu ru cu bir te rim çý kar dý. Dil bi lim ci ler bu
tür ye ni leþ tir me yi ku ral la ra uy gun bir arý laþ týr ma ola rak gör me mek te dir ler. Ta sa rý da bu bað lam da
açýk la ma ya pýl ma sý ka çý nýl maz olan bir tek nik te rim yer al mak ta dýr. Bu da “ika metgâhlý” po li çe, bo -
no, çek ye ri ne kul la ný lan “yer le þim yer li” po li çe, bo no ve çek tir. Ku la ða pek de hoþ gel me yen bu
te ri min kul la nýl ma sý bir zo run lu luk tur. Çün kü, “ika metgâh” bir ke li me de ðil, bir hu kukî tek nik te -
rim, te mel bir hu kukî kav ram dýr. Türk Me denî Ka nu nun 19 un cu mad de sin de “ika metgâh” ye ri ne
“yer le þim ye ri”ni kul la ný lýn ca, bu ye ni tek nik te ri min Ta sa rý da da tek nik te rim ola rak kul la nýl ma sý
þart ol muþ tur. Bu nun gi bi, bü tün “þa hýs” ke li me le ri nin “ki þi” ola rak de ðiþ ti ril miþ ol ma sý na, me se la
“üçün cü þa hýs” de ðil “üçün cü ki þi” den me si ne rað men “ki þi þir ket le ri” de ðil “þa hýs þir ket le ri” te ri -
mi kul la nýl mýþ týr. Çün kü, “þa hýs þir ke ti” be lir li bir þir ket sý ný fý ný ifa de et mek te, “ki þi þir ke ti” ise bu
an la mý yük len me miþ bu lun mak ta dýr. Ay rý ca uy gu la ma ve dok trin de “ki þi þir ke ti” tek nik te rim ola -
rak be nim sen me miþ bu lun mak ta dýr. Kýy met li ev rak ta çok sýk kul la ný lan “ib raz” söz cü ðü nün içer di -
ði an lam la rý “sun ma”nýn ta þý ma dý ðý dü þü nül müþ tür. Bu na kar þý lýk “Kabz için dir”, “be de li te mi nat -
týr” gi bi tek nik te rim ol ma yan iba re le rin Türk çe leþ ti ril me si yo lu na gi dil miþ, “be de li ka bul için dir”,
“be de li gü ven ce dir” iba re le ri ter cih edil miþ tir. Bu ye ni leþ tir mey le il gi li ola rak sa yý sýz ör nek ver mek
müm kün dür. Yu ka rý da da be lir til di ði gi bi ama ca, bi lim sel li ðe ve açýk an la tým il ke si ne ters düþ me -
den Ta sa rý da gün cel ve arý bir dil kul la nýl mýþ týr. Çok sýk dü þü len bir ha ta ya da bu ra da özel lik le de -
ðin mek ge re kir. Dilde “tek dü ze lik” “bir ör nek li lik” ve “bir lik” il ke si sa de ce tek nik te rim ler için ge -
çer li dir. Tek nik te rim ler dý þýn da ki an la tým söz cük le ri için bu il ke uy gu lan maz; uy gu la nýr sa dil ku -
ru la þýr, fa kir le þir ve se si ni yi ti rir. Her han gi bir me ti nin ya za rý gi bi Ta sa rý yý ka le me alan lar da bi ri -
kim le riy le ge tir dik le ri ve bi lim sel bir an la tým içe ri sin de yer ala bi le cek söz cük le ri ken di le ri ne öz gü
bir üs lup içe ri sin de kul la na bi lir ler. Hep ay ný fi il le ri, tüm leç le ri hat ta bað laç la rý kul lan mak zo run da
de ðil ler dir. Me selâ “se bep ol mak”, “ne den oluþ tur mak”, “yol aç mak”, “do ður mak” söz cük le ri çe -
þit li yer ler de kul la ný la bi lir, yok sa hep “ne den ol mak” iba re si ne yer ve ril me si ge rek mez. Ba zen bir
ye ni ke li me an lam fark lý lýk la rý ný tam ola rak ve re me di ði için en uy gun bu lu nan kar þý lý ðý için kul la -
ný la bi lir. Bu ko nu da “öz gü le me” ke li me si ör nek ola rak gös te ri le bi lir. Ya þa yan dil de bu ke li me, 1)
in hi sar et tir mek, 2) tah sis et mek, 3) odak laþ týr mak, bir hu su sa yo ðun laþ mak an lam la rý için kul la nýl -
mak ta dýr. Her üç an lam bir bi rin den fark lý dýr. Bu se bep le Ta sa rý da “öz gü le mek” da ha zi ya de “in hi -
sar et tir mek” için kul la nýl mýþ, “tah sis” kar þý lý ðý kul la ný lan yer ba ký mýn dan uy gun de ðil se ter cih edil -
me miþ tir. Bu ko nu da en iyi ör nek 931 in ci mad de de ki “ge mi” ta ný mýn da yer alýr. Bu mad de ye gö re
ge mi “Tah sis edil di ði amaç, su da ha re ket et me si ni ge rek ti ren, yüz me özel li ði bu lu nan ve pek kü çük
ol ma yan her araç, ken di li ðin den ha re ket et me si ola na ðý bu lun ma sa da, bu Ka nun ba ký mýn dan “ge -
mi” sa yý lýr.” þek lin de ta ným lan mýþ týr. “Tah sis edil di ði amaç” ye ri ne “öz gü len di ði amaç” de nil sey di,
Be þin ci Ki ta býn ama cý da ral týl mýþ olur du.

Ta sa rý nýn di li 6762 sa yý lý Ka nu nun di lin den çok fark lý dýr.
2. Yan sý tý lan ve De ðer len di ri len AT/AET Ýkin ci Hu ku ku,
a) Hak sýz Re ka bet
Yö ner ge ler
220 10/09/1984 ta rih li ve 84/450/AET sa yý lý, üye ül ke le rin ya nýl tý cý rek lam la rý na iliþ kin ka nun,

tü zük ve ida ri ta sar ruf la rý na iliþ kin hü küm le ri nin uyum laþ tý rýl ma sý na iliþ kin Kon sey Yö ner ge si
[ATRG, 19/09/1984, L. 259]; 06/10/1997 ta rih li ve 97/55/AET sa yý lý ya nýl tý cý rek lam lar ile kar þý -
laþ týr ma lý rek lam la ra iliþ kin Av ru pa Par la men to su ve Kon sey Yö ner ge si [ATRG, 23/04/1997, L.
290]; 18/06/2003 ta rih li Hak sýz Ýþ let me Uy gu la ma la rý na Ýliþ kin bir yö ner ge öne ri si [KOM (2003),
356]. Av ru pa Par la men to su ve Kon sey ta ra fýn dan ka rar laþ tý rýl mýþ AT/2005/29 sa yý lý 11/05/2005 ta -
rih li Hak sýz Ýþ Uy gu la ma la rý na Ýliþ kin Yö ner ge (GRuR Int. 2005, 569).
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b) Þir ket ler Hu ku ku
Yö ner ge ler
221 Bu gü ne ka dar þir ket ler hu ku ku ile il gi li ola rak çý ka rý lan ulu sal hu kuk la rýn uyum laþ tý rýl ma -

sý hak kýn da ki (Ta sa rý ya yan sý mýþ bu lu nan) AET/AT yö ner ge le ri aþa ðý dýr. Bu yö ner ge ler de ya pý lan
de ði þik lik le rin re fe rans la rý ve ril me miþ tir. Çün kü, oku yu cu ilk re fe rans ile de ði þik lik le re de ula þa bi -
lir: (1) 68/151 sa yý lý ve 09/03/1968 ta rih li, þe kil ka mu yu ay dýn lat ma, tes cil/ilân, or gan la rýn iþ lem le -
ri nin or tak lý ðý bað la ma sý na iliþ kin, Kon se yin bi rin ci yö ner ge si (ATRG, 14/03/1968, L. 65/8.) (2)
77/91 sa yý lý 13/12/1976 ta rih li, ku ru lu þa ve ser ma ye nin ko run ma sý na iliþ kin Kon se yin ikin ci yö ner -
ge si (ATRG, 31/01/1977, L. 026/1). (3) 78/855 sa yý lý ve 09/10/1978 ta rih li ano nim þir ket le rin bir -
leþ me le ri ne iliþ kin Kon se yin üçün cü yö ner ge si (ATRG, 20/10/1978, L. 295/36.) (4) 78/660 sa yý lý ve
25/07/1978 ta rih li, ba zý tür þir ket le rin yýl lýk he sap la rý na iliþ kin Kon se yin dör dün cü yö ner ge si
(ATRG, 14/08/1978, L. 222/11.) (5) 82/891 sa yý lý ve 17/12/1982 ta rih li, hal ka açýk ano nim þir ket -
le rin bö lün me le ri ne iliþ kin Kon se yin al týn cý yö ner ge si (ATRG, 31/12/1984, L. 378/147). (6) 83/349
sa yý lý ve 13/06/1983 ta rih li, kon so li de he sap la ra iliþ kin Kon se yin ye din ci yö ner ge si (ATRG,
18/07/1983, L. 193/1 vd.) (7) 84/253 sa yý lý ve 10/04/1984 ta rih li, ka nu ni de net le me so rum lu lu ðu ta -
þý yan kim se le rin he sap la ra iliþ kin bel ge le ri (he sap la rý) onay la ma sý na iliþ kin Kon se yin se ki zin ci yö -
ner ge si (ATRG, 12/05/1984, L. 126/20.) (8) 89/666 sa yý lý ve 21/12/1989 ta rih li, baþ ka bir ül ke nin
hu ku ku na tâbi ba zý tür þir ket le rin üye ül ke ler den bi rin de þu be aç ma sý na iliþ kin Kon se yin on bi rin ci
yö ner ge si (ATRG, 31/12/1989, L. 395/36.) (9) 89/667 sa yý lý tek or tak lý sý nýr lý so rum lu (ka pa lý) þir -
ket le re iliþ kin Kon se yin oni kin ci yö ner ge si (ATRG, 30/12/1989, L. 395/40.) (10) 2001/86 sa yý lý ve
08/10/2001 ta rih li, Av ru pa Or tak lý ðý na iþ çi le rin ka týl ma sý na iliþ kin Kon sey yö ner ge si (ATRG,
10/11/2001, L. 294/22).

Tü zük ler
222 Or tak lýk lar hu ku ku ile il gi li AT tü zük le ri ise þun lar dýr: (1) 2185/85 sa yý lý eko no mik çý kar

bir li ði ne iliþ kin AT tü zü ðü (ATRG, 31/07/1985, L. 199/1). (2) 2157/2001 sa yý lý ve 08/10/2001 ta -
rih li, Av ru pa Þir ke ti nin (SE) esas söz leþ me si ne iliþ kin AT tü zü ðü (ATRG, 10/11/2001, L. 294/1). (3)
1606/2002 sa yý lý ve 19/07/2002 ta rih li Av ru pa Par la men to su ile Kon se yin (or tak la þa) ulus la ra ra sý
mu ha se be stan dart la rý nýn uy gu lan ma sý na iliþ kin AT tü zü ðü (ATRG 11/09/2002, L. 243/1).

223 Öne ri ha lin de ki yö ner ge ler þun lar dýr: (1) Ano nim þir ke tin ya pý sý na ve iþ çi le rin yö ne ti me
ka týl ma sý na iliþ kin Kon se yin be þin ci yö ner ge si (ATRG, 1989, C. 240/2). (2) Kon zern (þir ket ler top -
lu lu ðu) hak kýn da do ku zun cu ön yö ner ge (Ko mis yon ca çe kil miþ tir). (3) Sý ný ra þan bir leþ me le re iliþ -
kin onun cu yö ner ge (ATRG, 1985, C. 23/11). (4) Þir ke tin bü tü nü ile dev ra lýn ma sý na iliþ kin yö ner -
ge [COM (2002), 534, ATRG, 25.02.2003, 45E]. Ay rý ca COM/97/0565. Fi nal COD 95/0341 ve
COM/2002/0534-COD 2002/0240]. 

Tav si ye ler
224 Av ru pa Bir li ðin de Ya sal De ne ti min Ka li te si nin Gü ven ce si Hak kýn da 15/11/2000 ta rih li

Ko mis yon Tav si ye si (2001/256/EC): As garî ge rek li lik ler (2001), ATRG, L 91/91.

Çev re sel Ko nu la rýn Þir ket le rin Yýl lýk He sap ve Yýl lýk Ra por la rýn da Ka bu lü, Öl çü mü ve Açýk -
la ma sý Hak kýn da 30/05/2001 ta rih li Ko mis yon Tav si ye si (2001/453/EC), (2001), ATRG, L 156/33.

Av ru pa Bir li ðin de Ka nunî De net çi nin Ba ðým sýz lý ðý Hak kýn da 16/05/2002 ta rih li Ko mis yon
Tav si ye si (2002/590/EC): Bir Di zi Te mel Ýl ke, (2002), ATRG, L 191/22.
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Açýk la ma lar
225 Ko mis yon Açýk la ma sý “Mu ha se be Uyu mu: Ulus la ra ra sý Uyu ma Ýliþ kin Ye ni Bir Stra te ji”,

Ka sým 1995, COM (1995) 508.

11/05/1999 ta rih li Ko mis yon Açýk la ma sý “Fi nan sal Hiz met ler: Fi nan sal Pi ya sa la rýn Çer çe ve si -
nin De ðiþ ti ril me si: Ha re ket Pla ný” COM (1999) 232. 

Ko mis yon Açýk la ma sý (98/C143/03), “Av ru pa Bir li ðin de Ka nunî De ne tim, Ge li þim Yö nü”,
(1998), ATRG, C 143/3.

13/06/2000 ta rih li Ko mis yon Açýk la ma sý, “AB Fi nan sal Ra por la ma Stra te ji si: Ge li þim Yö nü”,
COM (2000) 359.

AB’de Ka nunî De net çi le rin Güç len di ril me si, 21/05/2003, IP/03/715.

Ra por lar
Þir ket ler Hu ku ku Üze ri ne Da nýþ ma Ra po ru (Mart 1997)

Þir ket ler Hu ku ku Ala nýn da Yük sek Dü zey li Uz man lar Gru bu nun Dev ral ma Tek lif le ri ne Ýliþ kin
Ra po ru, (2002) 

Þir ket ler Hu ku ku nun Mo dern leþ ti ril me si ve Av ru pa Bir li ðin de Ku rum sal Yö ne ti min Güç len di -
ril me si-Ýle ri Do ðan Ha re ket Et mek Ýçin Bir Plan, COM (2003), 284, 21/05/2003.

Ye þil Ki tap
Av ru pa Bir li ðin de Ka nunî De net çi nin Ro lü, Ko nu mu ve So rum lu lu ðu (1996), ATRG, C 321/1.
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MAD DE GE REK ÇE LE RÝ
BAÞ LAN GIÇ

Mad de 1 - Ta sa rý nýn 1 in ci mad de si, 29/06/1956 ta rih li ve 6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu -
nun 1 in ci mad de si nin tek ra rý dýr. An cak, mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da iki de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Bi -
rin ci de ði þik lik, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da bu lu nan, "bir ti ca ret ha ne
ve ya fab ri ka ya hut ti carî þe kil de iþ le ti len her han gi bir mü es se se yi" þek lin de ki cüm le par ça sý nýn ye -
ri ne "ti carî iþ let me yi" te ri mi nin ko nul ma sý dýr. Bu de ði þik li ðin se be bi, ön ce ki me tin de sa yý lan la rýn
ti carî iþ let me nin uy gu la ma da ki gö rü nüþ þe kil le ri, ti carî iþ let me nin sýk ça rast la nan özel bi çim le ri ol -
ma la rý dýr. Mer kez kav ram ti carî iþ let me ol du ðu hal de, kav ra mý ifa de eden te ri mi kul lan ma yýp onun
tür le ri ni say mak ve di ðer mad de ler de ay ný yön te mi tek rar la mak, sis tem an la yý þý ve ka nun yap ma
tek ni ði ile bað daþ maz. Bir ka nun, kav ram la rý kul lan ma lý, kav ra mýn uy gu la ma da ki bi çim le ri ne da -
yan ma ma lý dýr. Ay rý ca 11 in ci mad de nin ge rek çe sin de açýk lan dý ðý üze re, ti ca ret ha ne le ri, ör nek ola -
rak say mak yo luy la gös te ren, 6762 sa yý lý Ka nu nun 12 n ci mad de si ile ay ný mad de nin son fýk ra sýn -
da ön gö rül müþ bu lu nan fab ri ka cý lýk ta ný mý ve ni ha yet, 6762 sa yý lý Ka nu nun 13 ün cü mad de si, Ta -
sa rý da yer al ma dý ðý için bi çim le rin ad la rý ný ko ru ma ya ola nak yok tur. Ýkin ci de ði þik lik, 3 ün cü mad -
de ile ge rek li uyu mu sað la mak ama cýy la, "iþ le re" söz cü ðü çý ka rý la rak "iþ lem le ri" söz cü ðü nün ko -
nul muþ ol ma sý dýr.

Mad de 2 - Di lin arý laþ tý rýl ma sý ya nýn da bu mad de de ki de ði þik lik sa de ce ikin ci fýk ra da ki "þu -
be si ne" ke li me si nin ye ri ne "da lý na" ke li me si nin ko nul ma sý na öz gü len miþ tir. De ði þik li ðe ko nu olan
"ti ca ret þu be si" iba re si ama ca ol du ðu gi bi Türk çe'ye de uy gun bu lun ma mýþ týr. 

Mad de 3 - Bu mad de de, iki ge rek li de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ýlk ola rak, 1 in ci mad de de ol du ðu
gi bi bu mad de de de es ki me tin de ki ti carî iþ let me yi ifa de eden üç ti carî iþ let me tü rü ye ri ne, "ti carî
iþ let me" kav ra mý ko nul muþ tur. Ýkin ci ola rak, es ki me tin de ki "iþ ler" söz cü ðü çý ka rýl mýþ týr. Çün kü,
mad de "ti carî iþ le ri" ta ným la mak ta dýr. Bir kav ra mýn ta ný mý, kav ra mý içe re mez.

Mad de 4 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 4 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr. An cak öð re ti de ve
yar gý ka rar la rýn da ka bul gö ren eleþ ti ri le re ve ge liþ me le re uy gun ba zý de ði þik lik ler ya pýl mýþ týr.

Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 4 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mün de, 21 in ci mad -
de nin bi rin ci fýk ra sý na ya pý lan ve ka rý þýk lýk la ra yol açan, bu se bep le de gö rüþ bir li ði ha lin de eleþ ti -
ri len gön der me kal dý rýl mýþ týr.

(d) ben din de, TRIPS ile WI PO an la yý þý na ve dün ya li te ra tü rün de ki ge liþ me ye uy gun ola rak
"Fikrî mül ki yet hu ku ku na" iba re si ne yer ve ril miþ; ay rý ca bu ala nýn dal la rý nýn adý ný say ma yön te mi
terk edi le rek, hük mün kap sa mý ge niþ le til miþ tir. Çün kü, kav ram TRIPS ile WI PO'nun ter mi no lo ji si -
ne uy gun ola rak in ter alia fi kir ve sa nat eser le ri ne, mar ka la ra, pa tent le re, fay da lý mo del le re, en düs -
tri yel ta sa rým la ra, coð rafî ad ve iþa ret le re, bit ki çe þit le ri ve ýs lah hak la rý na, elek tro nik dev re le rin to -
pog raf ya la rý na, açýk lan ma mýþ bil gi le re iliþ kin mev zu atý ifa de et mek te dir. Açýk lan ma mýþ bil gi ler ha -
riç fikrî mül ki yet kap sa mý na gi ren bü tün ko nu lar Türk hu ku kun da dü zen len di ði için, söz ko nu su
bent te, say ma yön te mi ye ri ne dal la rý ifa de eden kav ra mýn kul la nýl ma sý ge rek liy di.

Di ðer yan dan, fikrî mül ki yet hu ku ku na iliþ kin mev zu at ta dü zen le nen hu sus lar dan do ðan da va -
lar, ka nu nen mut lak ti carî da va lar dýr. Fikrî mül ki yet hu ku ku na iliþ kin da va la rýn ha len tek yar gýç lý,
fikrî ve sý naî hak la ra iliþ kin hu kuk mah ke me le rin de gö rül mek te bu lun ma la rý, bu mah ke me le rin ih -
ti sas mah ke me le ri ola rak ad lan dý rýl ma la rý, baþ ka bir de yiþ le ih ti sas mah ke me si ol ma la rý, bu da va la -
rý ti carî da va ol mak tan çý kar maz; ni te lik le ri ni de ðiþ tir mez. Fikrî mül ki yet da va la rý na ba kan mah ke -
me le rin tek ha kim li (MarkKHK m. 71, PatKHK m. 146, End TasKHK m. 58, Co ðÝþKHK m. 30), as -
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li ye mah ke me le ri nin bir baþ kan ve iki üye li (26/09/2004 ta rih li ve 5235 sa yý lý Adlî Yar gý Ýlk De re -
ce Mah ke me le ri ile Böl ge Ad li ye Mah ke me le ri nin Ku ru luþ, Gö rev ve Yet ki le ri Hak kýn da Ka nu nun
5 in ci mad de si) ol ma la rý, fikrî ve sý naî hak lar mah ke me si nin ti ca ret mah ke me si ol ma dý ðý an la mý na
ge le mez. Çün kü, ti ca ret mah ke me si bu lun ma yan yer ler de tek ha kim li as li ye mah ke me si de ti ca ret
mah ke me si sý fa týy la ti carî da va la ra bak mak ta dýr. 

(e) ben din de ya pý lan de ði þik lik, esa sa iliþ kin de ðil dir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 135 in ci mad de si
kal dý rýl dý ðý için, ti ca re te iliþ kin yer ler sa yýl mýþ týr.

(f) ben di nin kap sa mý ge niþ le til miþ tir. Çün kü, bu gün fi nans sek tö rün de sa de ce ban ka lar ve
ödünç pa ra ver me iþ le ri ile uð ra þan lar bu lun ma mak ta, bu sek tör sa de ce aný lan ka nun lar la dü zen len -
me mek te dir. Bun la rýn ya nýn da, fi nan sal ki ra la ma, fak to ring, özel ve ge nel fi nans þir ket le ri, fort fa -
iting þir ket le ri baþ ta ol mak üze re çe þit li fi nans ku rum ve ku ru luþ la rý da var dýr. Bun la rý dü zen le yen
ay rýn tý lý bir mev zu at bu lun mak ta dýr. Ben de ek le nen "di ðer kre di ku ru luþ la rý na, fi nan sal ku rum la ra"
iba re si aný lan þir ket le ri ifa de et mek te dir. 

4 ün cü mad de ye 6762 sa yý lý Ka nu na 5136 sa yý lý Ka nun la ek le nen son fýk ra, mah ke me ile il gi -
li ol du ðun dan, de ðiþ ti ri le rek 5 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý na ikin ci cüm le ola rak ek len miþ tir. Bu -
nun için 5 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sýy la il gi li ge rek çe ye ba kýl ma lý dýr. 

Mad de 5 - Bu mad de, ikin ci fýk ra sýn da ki de ði þik lik dý þýn da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 5 in ci mad -
de sin den, baþ lý ðý içe rik le uyum lu ha le ge ti ri le rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. 

Mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ya pý lan de ði þik lik þu se bep le re da yan mak ta dýr: 6762 sa yý lý Ka nu -
nun 4 ün cü mad de si ne, 28/4/2004 ta rih li ve 25446 sa yý lý Resmî Ga ze te de ya yým la nan 5136 sa yý lý
Ka nun la üçün cü bir fýk ra ek len miþ tir. Bu hü küm uya rýn ca, iþ du ru mu nun ge rek li kýl dý ðý yer ler de
Hâkim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu nun olum lu gö rü þü ile, Ada let Ba kan lý ðýn ca, 6762 sa yý lý Ka -
nu nun Dör dün cü Ki ta býn da yer alan de niz ti ca re ti ne iliþ kin ih ti laf la ra bak mak ve as li ye de re ce sin -
de ol mak üze re de niz ci lik ih ti sas mah ke me le ri ku ru lur. Aný lan mah ke me le rin yar gý çev re si Hâkim -
ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu ta ra fýn dan be lir le nir. Bu hü küm bir çok yön den ha ta lý idi. Ýlk ola rak,
aný lan hü küm bir mah ke me ile il gi li ol du ðu hal de, ti carî da va la ra iliþ kin 4 ün cü mad de ye ek len miþ -
ti. Ýkin ci si, söz ko nu su mah ke me le rin "as li ye de re ce sin de" ola cak la rý be lir ti le rek, ti ca ret mah ke me -
si ol duk la rý nýn be lir til me sin den ka çý nýl mýþ, hat ta bi linç li ifa dey le bu mah ke me le rin ti ca ret mah ke -
me si ol ma ya cak la rý vur gu lan mýþ tý. De niz ci lik ih ti sas mah ke me si ne ve ri len bu ko num 6762 sa yý lý
Ka nu na ve Ta sa rý ya ay ký rý dýr. Çün kü, aný lan ih ti sas mah ke me si, 6762 sa yý lý Ka nu nun Dör dün cü Ki -
ta býn da yer alan de niz ti ca re ti ne iliþ kin ih ti laf la ra, ya ni 6762 sa yý lý Ka nu nun 4 ün cü mad de si nin, bi -
rin ci fýk ra sý nýn (1) nu ma ra lý ben di ne gö re mut lak ti carî da va la ra ba ka cak týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 5
in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý uya rýn ca, ti carî da va la rý  bir yer de ti ca ret mah ke me si var sa- ti ca ret
mah ke me si gö rür. Oy sa, ye ni dü zen le me ile mut lak ti carî da va ya ti ca ret mah ke me si nin ba ka ma ma -
sý gi bi 6762 sa yý lý Ka nu na ay ký rý bir du rum çýk mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 4 ün cü mad de si nin bi -
rin ci fýk ra sý nýn (1) nu ma ra lý ben di ile 5 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý hü küm le ri de ðiþ ti ril me den
6762 sa yý lý Ka nu nun 4 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sý hük mü ko ru na maz. Ni ha yet bu dü zen le me,
01/06/2005 ta ri hin de yü rür lü ðe gir miþ olan 5235 sa yý lý Ka nu na da açýk ça ay ký rý dýr. Bu de ðer len dir -
me ler le 6762 sa yý lý Ka nu nun 4 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn ama cý na uy gun ola rak, Ta sa rý,
bir yer de ti ca ret da va la rý na ba kan bir den çok as li ye ti ca ret mah ke me si var sa, bun lar dan bi ri nin ve -
ya bir ka çý nýn Ta sa rý dan ve di ðer ka nun lar dan do ðan de niz ti ca re ti ne  ve de niz si gor ta sý na iliþ kin
hu kuk da va la rý na bak mak la gö rev len di ri le cek le ri ni hük me bað la mýþ týr. Böy le bir gö rev len dir me ya -
pýl mýþ sa, o mah ke me ve ya mah ke me ler baþ ka hiç bir ti carî da va ya bak ma ya cak, mün ha sý ran de niz
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ti ca re ti ve de niz si gor ta sý ile il gi li da va la rý gö re cek tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun ak si ne, "Dör dün cü Ki -
tap" ye ri ne "bu Ka nun dan ve di ðer ka nun lar dan do ðan" de ni le rek söz ko nu su mah ke me nin ba ka ca -
ðý iþ ler ala ný ama ca uy gun ola rak ge niþ le til miþ tir. Ni te kim Li man lar Ka nu nu, Çev re Ka nu nu gi bi çok
sa yý da baþ ka ka nun da da de niz ti ca re ti ne iliþ kin dü zen le me ler bu lun mak ta dýr; bu hü küm ler den do -
ðan da va la ra da ay ný mah ke me le re ba kýl ma sý mah ke me nin ger çek an lam da uz man laþ ma sý ný sað la ya -
ca ðý gi bi, tek bir olay dan do ðan çe þit li uyuþ maz lýk la rýn (ör ne ðin çat ma, de niz kir li li ði, en kaz kal dýr -
ma, si gor ta) fark lý mah ke me ler de gö rül me si gi bi ama ca ay ký rý bir so nu cu da ön le miþ ola cak týr. 

Ni ha yet mad de nin üçün cü fýk ra sý na 11/10/1976 ta rih li ve E. 1976/5, K. 1976/5 sa yý lý Ýç ti ha dý
Bir leþ tir me Ka ra rý na uy gun bir de ði þik lik ya pý la rak, hük me "ka ra rýn söz le bil di ri mi ve ya teb li ði ta -
ri hin den iti ba ren on gün için de açý la cak da va ya" iba re si ek len miþ tir. Bu ek ile Hu kuk Usu lü Mu ha -
ke me le ri Ka nu nu nun 193 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sý hük mü ne uyum sað lan mýþ týr. 

Mad de 6 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 6 ncý mad de si ni kar þý la yan bu hük mün kay na ðý 1926 ta rih li
Ti ca ret Ka nu nu nun 642 nci mad de si dir.

Mad de 7 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da kul la ný lan "müþ te re ken" söz cü ðü yan lýþ an la ma la ra yol
aç tý ðý, özel lik le ke fa le ti çað rýþ týr dý ðý için "bir lik te" söz cü ðü ile de ðiþ ti ril miþ tir. Ay rý ca, met ne "ka -
nun da" söz cü ðü ek le ne rek öð re ti de eleþ ti ri len bir ek sik lik gi de ril miþ tir. 

Mad de 8 - Ta sa rý nýn bu mad de sin de ve 9 un cu mad de ler de ya pý lan de ði þik lik le re ha kim olan
dü þün ce ler þöy le özet le ne bi lir:

(1) Ti carî iþ ler de fa iz ora ný nýn ser best çe ta yin olu na ca ðý, Türk Ti ca ret Ka nu nun da te mel bir il -
ke ola rak yer al ma lý dýr. Doð ru olan bu dur. Ger çi, bu gün ay ný il ke ti carî ol ma yan (âdi) iþ le re uy gu -
la nan fa iz için de ge çer li dir. An cak, aný lan il ke den za man za man sa pýl dý ðý gö rül mek te dir. Ti carî iþ -
ler de te mel bir ka nun ola rak Türk Ti ca ret Ka nu nu ko nu nun dü zen le me si ge re ken yer dir. Ay rý ca bir
ka nun sa de ce ken di kap sa mýn da ki ko nu la rý dü zen le me li, bun la ra iliþ kin hü küm koy ma lý dýr. Bu se -
bep le, hü küm 6762 sa yý lý Ka nun da ol du ðu gi bi ti carî iþ le re öz gü len miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nun da kul -
la ný lan "ta yin olu na bi lir" iba re si il ke ile bað daþ ma yan ge rek siz bir es nek li ðe yer ver miþ tir. Ýl ke nin
tam ola rak ön gö rü le bil me si için ke sin bir ifa de kul la nýl ma lý dýr. Bu se bep le iba re "be lir le nir" þek lin -
de dü zel til miþ tir.

(2) Ka nun da ve ya söz leþ me de be lir til me di ði du rum lar da uy gu la na cak fa iz ve te mer rüt fa izi
oran la rý ný gös te ren 3095 sa yý lý Ka nun ve ben ze ri ka nun lar sýk de ðiþ ti ril mek te dir. Türk Ti ca ret Ka -
nu nu söz ko nu su ka nun la ra ad ve sa yý ana rak gön der me ya par sa, de ði þik lik ler do la yý sýy la bu gön -
der me, an lam ifa de et mez du ru ma ge le bi lir. Onun için 8 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý hük mün de ge -
nel bir gön der me ter cih edil miþ tir. “Te mer rüt fa izi” te ri mi ye ri ne mev zu at ta sýk sýk “ge cik me fa izi”
te ri mi kul la nýl mak ta dýr. Ýkin ci te ri min, ye ni li ði nin ter cih edil me sin de rol oy na dý ðý dü þü nü le bi lir.
Oy sa ikin ci te rim dar dýr; te mer rüt sa de ce ge cik me ha li ni içer mez. Bu se bep le Ta sa rý “te mer rüt fa -
izi” te ri mi ni kul lan mýþ týr. “Te mer rüt” ke li me si ye ri ne gö rüþ bir li ði ile kul la ný la cak ye ni bir ke li me
bu lu nur sa onun fa izi ni ifa de eden te rim de de ði þir. 

(3) Mü rek kep fa ize iliþ kin 6762 sa yý lý Ka nu nun 8 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan ve
et ra fýn da önem li bi ri kim sað la yan hü küm, 9 un cu mad de de ba ðým sýz laþ tý rýl ma lý dýr.

(4) 6762 sa yý lý Ka nu nun 8 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da ön gö rül müþ bu lu nan, sak lý tut ma
hük mü nün yo ru mu güç lük do ður muþ tur. Ger çek ten sak lý tu tu lan "hu susî hü küm ler" ile; mü rek kep
fa iz hak kýn da ki hü küm le rin mi yok sa hü küm de aný lan ka nun lar da bu lu nan fa ize iliþ kin ku ral la rýn
mý kas te dil di ði be lir siz dir. Üçün cü fýk ra da sa yý lan ka nun lar, mü rek kep fa ize da ir "hu susî hü küm -
ler"i içer me mek te dir; içer se ler bi le, 3095 sa yý lý Ka nu nun 3 ün cü mad de si kar þý sýn da bu hü küm le ri
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ge çer li say mak müm kün de ðil dir. Çün kü, hem aný lan Ka nun bi le þik fa izi ke sin ola rak ya sak la mýþ -
týr, hem de sa de ce "Bu ko nu ya iliþ kin Türk Ti ca ret Ka nu nu hü küm le ri(ni) sak lý" tut muþ, di ðer "hu -
susî hü küm ler"i dik ka te al ma mýþ týr. Bu ge rek çe ler le, 6762 sa yý lý Ka nu nun 8 in ci mad de si nin üçün -
cü fýk ra sý hük mü ne Ta sa rý da yer ve ril me miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 9 un cu mad de si nin ar týk pek
bir an lam ifa de et me yen ikin ci fýk ra sý da Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Ta sa rý nýn 8 ilâ 10 un cu mad de si hü -
küm le ri fa iz ko nu sun da bir Ti ca ret Ka nu nu nun içer me si ge re ken hü küm le re yer ver miþ tir.

Mad de 9 - Bu mad de nin ge rek çe si için 8 in ci mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr.
Mad de 10 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 10 un cu mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.

BÝ RÝN CÝ KÝ TAP
Ti carî Ýþ let me

BÝ RÝN CÝ KI SIM
Ta cir

Mad de 11 - Bi rin ci fýk ra: Ti carî iþ let me 6762 sa yý lý Ka nun da ta ným lan ma mýþ týr. Bu nun ye ri -
ne, ti ca ret ha ne nin, fab ri ka nýn ve ti carî þe kil de iþ le ti len di ðer mü es se se le rin ti carî iþ let me ol duk la rý
be lir til miþ tir. Aný lan Ka nun bir ta raf tan ti carî iþ let me nin ta ným lan ma sý, di ðer ta raf tan da ti carî iþ let -
me sa yý lan ti ca ret ha ne, fab ri ka ve ti carî þe kil de iþ le ti len di ðer mü es se se le re iliþ kin hü küm le rin ka -
nun dan çý ka rýl ma sý ge rek li li ði ne uy gun ola rak dü zen len miþ tir. Çün kü, ti carî iþ let me ka nu nun te me -
li dir; ya ni mer kez kav ram dýr; bu ni te li ðiy le be lir le yi ci, hat ta ta ným la yý cý dýr, ti ca ret hu ku ku, ara dan
ge çen za man için de ti carî iþ let me nin dýþ hu ku ku ha li ne gel miþ ve bir kav ram dan ku ra ma dö nüþ müþ -
tür. Söz ko nu su eði li min öz nel sis te min va ta ný olan Al man ya’da gö rül me si ve bu an la yý þýn 1998
Alm.TK.nýn he def le rin den bi ri ol ma sý il gi çe ki ci dir. Onun için, Ta sa rý da ti carî iþ let me nin ta ným lan -
ma sý ka çý nýl maz ola rak de ðer len di ril miþ tir. Ta sa rý nýn tü mü ne ege men, bir ku ra mýn ba zý ni te lik le ri -
ni içer me ye baþ la yan te mel bir kav ra mýn ta ný mý Ti ca ret Si ci li Tü zü ðü ne bý ra ký la maz. Di ðer ta raf -
tan, ti carî iþ let me ta ným lan dýk tan son ra ti ca ret ha ne nin, fab ri ka nýn ve ti carî þe kil de iþ le ti len di ðer
mü es se se le rin ta ným lan ma la rý na ge rek yok tur. Bun lar ti carî iþ let me nin  bi raz da es ki miþ - gö rü nüþ
þe kil le ri dir; baþ lý ca tür le ri de ðil dir. Ay rý ca aný lan tür ler, bil gi top lu mu nun hiz met kav ra mý ile bi li þi -
me hat ta ile ti þi me de ya ban cý dýr; pe ra ken de ve top tan ti ca re tin es ki miþ yü zü nü ta þý mak ta dýr lar. Tür
öð re ti si nin il ke le ri bun la rý tür ola rak ni te len dir me ye el ve riþ li de ðil dir. Sa de ce aný lan la rýn ta ným lan -
ma sý da ay rý ca yan lýþ an la ma la ra yol aça cak, ti carî iþ let me nin bu üç bi ri me öz gü len di ði zan ný ný
uyan dý ra cak ni te lik te dir. Öte yan dan, ti ca ret ha ne ile fab ri ka nýn 6762 sa yý lý Ka nun da dü zen le niþ ve
ta ným la nýþ þek li te red düt le ri ve tar týþ ma la rý da vet et miþ tir. Çün kü, 6762 sa yý lý Ka nu nun 12 nci mad -
de sin de sa yý lan fa ali yet ler le uð ra þan ve fab ri ka cý lýk ta ný mý na uyan "mü es se se ler"in, ti carî iþ let me -
nin ta ným un sur la rý ný ta þý ma sa lar bi le ka nu nen ti carî iþ let me sa yý lýp sa yýl ma ya cak la rý gö rüþ ay rý lýk -
la rý na se bep ol muþ tur. Tar týþ ma tat min edi ci bir so nu ca da ulaþ ma mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 13 ün -
cü mad de sin de ki "ti carî þe kil de iþ le ti len di ðer mü es se se ler" iba re si ile han gi mü es se se le rin kas te -
dil di ði de ke sin ola rak be lir le ne mi yor du. Bun dan baþ ka "di ðer mü es se se ler" iba re si ve bu iba re nin
6762 sa yý lý Ka nu nun 13 ün cü mad de si nin ke nar baþ lý ðýn da yer al ma sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 12 nci
mad de sin de dü zen le nen ti ca ret ha ne ile fab ri ka nýn "mü es se se" ol du ðu iz le ni mi ni ver mek te dir. Oy sa,
her iki bi rim "mü es se se" de ðil "ti carî iþ let me" dir. 6762 sa yý lý Ka nun dan böy le ce ti carî iþ let me nin
mü es se se ol du ðu gi bi bir so nuç çý ký yor du. 6762 sa yý lý Ka nu nun el li yý lý aþan uy gu la ma sýn da ti ca -
ret ha ne ye, fab ri ka ya ve bu tür mü es se se le re iliþ kin bi ri kim oluþ tu ran bir uy gu la ma ya da rast lan ma -
mýþ týr. Ni ha yet, "ti ca ret ha ne" söz cü ðü dar ve es ki bir te rim ola rak 19. yüz yýl da kal mýþ bir ti ca ret an -
la yý þý ný yan sýt mak ta dýr. Baþ ka bir söy le yiþ le, gü nü müz de "ti ca ret" söz cü ðü "mal alýþ ve ri þi" an la mý -
ný çok ge ri ler de bý ra kan, hiz met, ile ti þim ve bi li þi mi de içe ren ye ni bir bo yut ve içe rik ka zan mýþ týr.
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Ni te kim "e-ti ca ret" kav ra mý da bu ye ni an la mýn en çar pý cý ör ne ði dir. Fa kat ti ca ret ha ne mal ti ca re ti -
ni ifa de et ti ði için hiz met su nan, ile ti þim ve bi li þi mi ken di si ne ko nu alan iþ let me le ri kap sa mý yor du.
Fab ri ka ise ti carî iþ let me ol ma yýp bir üre tim bi ri mi dir. Bu ge rek çe ler le 6762 sa yý lý Ka nu nun 12 nci
ve 13 ün cü mad de le ri Ta sa rý ya alýn ma ya rak ti carî iþ let me ye ge liþ me le re açýk ge niþ ve çað daþ bir bo -
yut ve ril miþ tir. 

Ti carî iþ let me TSTüz 14 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan esin le ni le rek olum lu bir cüm le ile
ta ným lan mýþ týr. Ti carî iþ let me "iþ let me"nin ka nun da açýk ça be lir ti len un sur lar la ta ným la nan tü rü dür.
Bu se bep le ta ným da ti carî iþ let me nin bir "iþ let me" ol du ðu özel lik le vur gu lan mýþ týr. Böy le ce ti carî iþ -
let me, ik ti sat bi li mi nin ve iþ let me ik ti sa dý nýn "iþ let me"sin den, Re ka be tin Ko run ma sý Hak kýn da ki
Ka nu nun "te þeb büs"ün den ay rýl mýþ týr. 

Ýkin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun ilk yü rür lü ðe gir di ði gün ler de öð re ti nin, es naf iþ let me si ile
ti carî iþ let me ara sýn da ki sý ný rý çiz me ko nu sun da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 17 nci mad de sin den çý kar ma -
ya ça lýþ tý ðý kri ter ler uy gu la ma da et ki li ol ma mýþ týr. Uy gu la ma da sý nýr Ba kan lar Ku ru lu ka rar na me -
le riy le be lir len di ði için, bu uy gu la ma ka nun laþ tý rýl mýþ týr.

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra, 6762 sa yý lý Ka nu nun 11 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ol du -
ðu gi bi, ti carî iþ let me nin, ken di si ne sü rek li ola rak tah sis edil miþ bu lu nan un sur la rý ile bir bü tün
oluþ tu ran mal var lý ðý cep he si ni dü zen le mek te dir. Bu bü tün, yer li ve ya ban cý öð re ti de Fran sýz ca bir
te rim den esin le ne rek ti ca ret fo nu (Fond de com mer ce) di ye ad lan dý rý lýr. Fon ile kas te di len, iþ let me -
ye sü rek li ola rak öz gü len miþ bu lu nan mal var lý ðý un sur la rýn dan olu þan bü tün dür. Bu bü tün de vir, re -
hin, in ti fa, ki ra gi bi iþ lem le re ko nu ola bi lir. 

Ni te kim, Borç lar Ka nu nu nun 179 un cu mad de si ti carî iþ let me nin dev ri ni sa de ce borç lar dan so -
rum lu ol ma yö nün den dü zen le miþ, bü tü nü ya ra tan un sur lar la uð raþ ma mýþ týr. Bu na kar þý lýk, 1447 sa -
yý lý Ka nun bü tü nün reh ne dil me si ni ay rýn tý lý ku ral la ra bað la mýþ týr. Ta sa rý nýn 11 in ci mad de si nin
üçün cü fýk ra sý, bir ta raf tan "bü tün"ü vur gu la mak ta ve de vir söz leþ me si ni ya zý lý þek le tâbi kýl mak ta,
di ðer ta raf tan da bü tü ne do ðal ola rak han gi mal var lý ðý un sur la rý nýn da hil ol du ðu nu gös ter mek te dir.
Böy le ce, 6762 sa yý lý Ka nu nun 11 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan "söz leþ me"nin ti carî iþ -
let me nin dev ri ne iliþ kin söz leþ me ol du ðu Ta sa rý nýn  11 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da açýk lý ða
ka vuþ tu rul muþ ol mak ta dýr.

6762 sa yý lý Ka nun gi bi, Ta sa rý nýn da de vir söz leþ me si ne da hil say dý ðý mal var lý ðý un sur la rý, bir
ti carî iþ let me yi "bü tün" ba ký mýn dan, ya ni mal var lýk sal yön den ta ným lar. Bun la rýn ba þýn da du ran
mal var lý ðý ge lir. 6762 sa yý lý Ka nun, du ran mal var lý ðý ný, tar týþ ma la ra ve te red düt le re yol açan "te si -
sat" söz cü ðü ile ifa de et miþ ti. Ýkin ci önem li un sur, iþ let me ye bað lý müþ te ri çev re si ni de kap sa yan ve
iþ let me nin, te ker te ker mal var lý ðý un sur la rý nýn de ðer le ri top la mý ný aþan de ðe ri þek lin de an la þý lan iþ -
let me de ðe ri dir. Bu na hu ku ku muz da peþ te malîye ve ba zen de go od-will de nil mek te dir. Ta sa rý iþ let -
me de ðe ri nin ya nýn da, pa ran tez için de ti ca ret ve ti ca ret hu ku ku ta ri hi miz den ge len ve kav ra mý çok
iyi ifa de eden peþ te malîye söz cü ðü nü de kul lan mýþ týr. Bü tü nün bir di ðer vaz ge çil mez önem de un -
su ru ti ca ret un va ný dýr. Ti ca ret un va ný iþ le vi se be biy le, fikrî mül ki yet hak la rýn dan ay rý ola rak Ta sa -
rý da zik re dil miþ tir. Ni ha yet, "ki ra cý lýk hak ký" da iþ let me için mal var lýk sal bir de ðer ola rak önem ta -
þý dý ðýn dan bü tün için de ye ri ni al mýþ týr. An cak "ki ra cý lýk hak ký"nýn gü nü müz de öne mi ni yi tir di ði ni,
bir iþ let me nin bu lun du ðu ad res ile ta nýn ma sý nýn dün ya mýz da sa de ce ta rih sel bir an lam ta þý dý ðý ný da
unut ma mak ge re kir. Ki ra cý lýk hak ký bir iþ let me nin, me selâ, don dur ma cý nýn, ayak ka bý cý nýn,
perûkçu nun, þap ka cý nýn, þe ker ci nin, ti ca re ti ni yap tý ðý ma hal (ad res) ile ta nýn ma sý, an cak o ma hal de
de ki ra cý ol ma sý ha lin de, ti carî iþ let me nin dev rin de ki ra cý lýk hak ký nýn (ki ra söz leþ me si nin) de dev -
ri ni ve mal sa hi bi nin bu na ba zý þart lar la onay ver me si zo run lu ðu nu ifa de eder. 
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Bü tü nü ta ným la yan bu mal var lý ðý un sur la rý, bü tü nün do ðal par ça la rý dýr. De vir ile dev ra la na ge -
çer ler. De vir söz leþ me sin de bun lar dan ba zý la rý is men ve ya hiç bi ri zik re dil me miþ bi le ol sa bu bü tü -
nü ta ným la yan un sur lar de vir söz leþ me si ne da hil ka bul olu nur. An cak, ta raf lar bu un sur lar dan ba zý -
la rý ný dev rin dý þýn da tu ta bi lir ler. Ay ný il ke 1447 sa yý lý Ka nu na da ha kim ol du ðu için ti carî iþ let me -
nin bir hu kukî iþ le me bü tün ha lin de ko nu ol du ðu hal ler de de ký yas yo luy la uy gu la nýr. 

Üçün cü fýk ra da yer alan “ak si ön gö rül me dik çe” iba re si Ta sa rý nýn 49 un cu mad de si ile çe liþ me -
mek te dir. Aný lan mad de ti ca ret un va ný nýn iþ let me den ay rý ola rak baþ ka sý na dev re di le me ye ce ði ni ön -
gör mek te dir. An cak bu hü küm iþ let me si ni dev re den ki þi yi ti ca ret un va ný ný dev re zor la ya cak þe kil de
yo rum la na maz. Ýþ let me sa hi bi ar zu eder se un va ný ný de vir dý þýn da tu ta bi lir, hat ta de vir söz leþ me si ola -
nak ta ný yor sa ve ya re ka bet ya sa  ðý hük mü yok sa ku ra ca ðý ye ni bir iþ let me de de kul la na bi lir. 

Mad de 12 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 14 ün cü mad de si nin tek ra rý dýr. Sa de ce ikin ci fýk ra -
da yan lýþ an la ma la ra yol açan “kay det ti re rek” ke li me si ye ri ne “tes cil et ti re rek” ke li me le ri kon ul muþ
ve üçün cü fýk ra da pa ran tez için de bu lu nan "or tak sý fa týy la" söz cük le rin den pa ran tez kal dý rýl mýþ týr.

Mad de 13 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 15 in ci mad de si ni içe rik yö nün den ay nen tek rar et -
mek te dir.

Mad de 14 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 16 ncý mad de si ni hü küm le ri yö nün den ay nen tek rar
et mek te dir. Mev cut hük mün ge rek çe sin de be lir til di ði üze re amaç ti carî eh li ye te sa hip ol ma yan la rýn
ta cir ol ma nýn olum suz so nuç la rý ný yük len me le ri fa kat hak lar dan ya rar lan ma ma la rý ný sað la mak týr.
Hü küm de ki “ta cir sa yýl ma” bu nu ifa de eder. An cak dil yö nün den ba zý ge rek li de ði þik lik ler ya pýl -
mýþ týr. Ýlk ola rak mad de nin ke nar baþ lý ðý na, yer le þik lik ka zan mýþ ve ama ca da ha uy gun dü þen bir
te rim ko nul muþ tur. Mad de nin ikin ci fýk ra sýn da, mev cut me tin de ki “in zibâtî” ke li me si öð re ti nin yo -
ru mu na uy gun ola rak “di sip li ne iliþ kin” iba re si ile de ðiþ ti ril miþ tir.

Mad de 15 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 17 nci mad de si nin tek ra rý dýr. Sa de ce Ta sa rý nýn 11 in -
ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ya pý lan de ði þik li ðe uy gun ola rak "ka zan cý an cak ge çi mi ni sað la ma -
ya ye te cek de re ce de az olan" iba re si me tin den çý ka rýl mýþ, bu nun ye ri ne, 11 in ci mad de nin ikin ci fýk -
ra sý na gön der me ya pýl mýþ týr. Ay rý ca, 6762 sa yý lý Ka nun da ki gön der me ler ye ni len miþ tir. 

AET/AT çev re le rin de es na fýn ta ný mý ge lir dü ze yi un su ru ile de ðil ye ni bir açý lým olan “mes lek”
yak la þý mý ile ta ným lan mak ta dýr. Bu an la yýþ ba zý mes lek le ri ‘es naf’ mes le ði ola rak ka bul et mek te, bu
mes lek men sup la rý es naf ola rak ta ným lan mak ta dýr. Mes lek men su bu ol mak es naf sa yýl mak için ye -
ter li gö rül mek te, es naf ile ta cir ara sýn da ki sý nýr “mes lek” ile çi zil mek te, yok sa ge li ri nin dü ze yi dik -
ka te alýn ma mak ta dýr. Me se la, ge lir le ri ne olur sa ol sun, sý va cý, mus luk çu, ayak ka bý bo ya cý sý, ta mir -
ci gi bi el iþ le ri, ya ni zana at la uð ra þan lar es naf týr. Bir mus luk çu ya nýn da iki ki þi ça lýþ tý ra bi lir ve ge -
li ri ba zý ta cir le ri aþa bi lir; bu so nu de ðiþ tir mez. 6762 sa yý lý Ka nun da ki 17 ve Ta sa rý da ki 15 in ci mad -
de ise, Alm.TK. 4 ün cü pa rag ra fýn da yer alan ve 1998 yý lýn da Al man ya’da ya pý lan ti ca ret hu ku ku
re for mu sý ra sýn da kal dý rý lan “Min der ka uf mann” an la yý þý na da yan mak ta dýr. Ta sa rý öð re ti de ki bu son
ge liþ me yi; Türk mev zu atý nýn üze ri ne otur du ðu sis te min çok ye ni bir ta rih te es naf la ra iliþ kin bir ta -
sa rý ile doð ru lan ma sý ve pe kiþ ti ril me si do la yý sýy la de ðiþ tir me miþ tir. An cak, ge liþ me ye de ði nil mek -
te, ge liþ me yö nü ne iþa ret edil me si ve ge le cek te ki de ði þik lik ler de dik ka te alýn ma sý yö nün den ya rar
gö rül müþ tür. 

Mad de 16 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 18 in ci mad de si nin tek ra rý dýr. Dil ye ni le me si dý þýn -
da bü yük bir de ði þik lik ya pý la rak önem li bir boþ luk dol du rul muþ tur. Þöy le ki, ama cý na var mak için
ti carî iþ let me iþ le ten tü zel ki þi ler ara sý na "va kýf lar" da ko nul muþ tur. Uy gu la ma da va kýf lar, der nek -
le re oran la da ha faz la ve çe þit li alan lar da fa ali yet gös te ren ti carî iþ let me ler iþ let mek tir. Bun la rýn da
iþ let tik le ri bu ti carî iþ let me ler do la yý sýy la ta cir sa yý la bi le cek le ri so nu cu na yo rum yo lu ile va rý la bi -
lir. An cak, uy gu la ma sý bu ka dar faz la olan va kýf la rýn Ta sa rý da yer al ma ma sý doð ru ol maz. Bu ge -
rek çe ler le bi rin ci fýk ra ya "va kýf lar" da ek len miþ tir. 
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Mad de 17 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 19 un cu mad de si ni kar þý la mak ta dýr. Mev cut sis te -
mi de ðiþ ti re cek bir se be be rast lan ma mýþ týr. Ka nun da yer alýp al ma ma sý de niz ti ca re ti ki ta býn da tar tý -
þýl mýþ bu lu nan do nat ma iþ ti ra ki ko run du ðu na gö re, ama ca hiz met eden hük mün ko run ma sý ge re kir. 

Mad de 18 - Ta sa rý ile bu mad de nin üçün cü fýk ra sýn da üç kök lü de ði þik lik ya pýl mýþ týr: (1) Hü -
küm de ki þe kil, ge çer li lik þar tý ol mak tan çý ka rýl mýþ, is pat þar tý na dö nüþ tü rül müþ tür. Bu amaç la es ki
me tin de yer alan "mu te ber ol ma sý için" iba re si ne me tin de yer ve ril me miþ tir. Bu de ði þik li ðin se be -
bi, ge çer lik þar tý nýn ar týk hak lý bir ge rek çe si nin bu lun ma ma sý ve tek nik te ki hýz lý ge liþ me dir. Ay rý ca
hiç bir mo dern ka nun da bu ka dar aðýr bir ge çer li lik þar tý yer al ma mak ta dýr. Þar týn ta cir gi bi ba si ret -
li bir iþa da mý için ön gö rül müþ ol ma sý da an lam sýz bu lun muþ tur. (2) Ýa de li ta ah hüt lü mek tup ta ah -
hüt lü ye dö nüþ tü rül müþ tür. Çün kü, bu ra da var ma te ori si nin ka bu lü nü hak lý gös te re cek bir ge rek çe
mev cut de ðil dir. (3) Gü ven li elek tro nik im za hem Borç lar Ka nu nun da ka bul edil miþ hem de dü zen -
li bir sis te me bað lan mýþ týr. Hük me bu ola nak da ek len miþ tir.

Mad de 19 - Ti carî iþ let me sis te mi nin ta þý yý cý ko lon la rýn dan bi ri olan ve el li yýl lýk bi ri kim le an -
lam ka zan mýþ olan bu mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 21 in ci mad de si ni kar þý la mak ta dýr. Öð re ti de,
süb jek tif sis te min bir ifa de si olan bu mad de nin 1926 ta rih li Ka nun dan 6762 sa yý lý Ka nu na ay nen
alýn ma sý eleþ ti ril miþ, ta ci rin esas alýn ma yýp ti carî iþ let me nin mer kez ka bul edil me si ge rek ti ði be lir -
til miþ se de, eleþ ti ri le rin, hü küm de ti carî iþ let me nin esas alýn dý ðý ger çe ði ni göz den ka çýr dý ðý dü þü -
nül müþ tür. Ay rý ca ti carî iþ let me nin borç la rý nýn ti carî ol ma dý ðý hük me bað lan say dý, ta ci rin ti carî ol -
ma yan ala ný nýn na sýl be lir le ne bi le ce ði so ru nu nun çö zü mü çok güç le þe cek tir. 

Mad de 20 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 22 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 21 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 23 ün cü mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. Sa de ce

6762 sa yý lý Ka nu nun 23 ün cü mad de si nin ikin ci cüm le sin de ki “ve ya” ye ri ne, hük me da ha uy gun ol -
du ðu için “ve” kul la nýl mýþ týr. 

Mad de 22 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 24 ün cü mad de si ni kar þý la yan bu hü küm de bir de ði þik lik ya -
pýl ma mýþ týr. 

Mad de 23 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 25 in ci mad de si ni kar þý la yan bu mad de de de ði þik lik ya pýl -
mýþ týr. "Sif sa týþ ve di ðer de niz aþý rý sa týþ lar" hak kýn da ki hü küm le ri sak lý tu tan (5) nu ma ra lý bent
mad de de ye alýn ma mýþ týr. Çün kü, Ta sa rý, 6762 sa yý lý Ka nu nun ak si ne, CIF ve FOB baþ ta ol mak üze -
re de niz aþý rý sa týþ la ra yer ver me mek te dir. Söz ko nu su hü küm ler 1940'lý yýl lar da ge çer li olan In co -
terms hü küm le rin den alýn mýþ tý ve bu gün In co terms 2000 uy gu lan mak ta dýr. In co terms de vam lý de -
ðiþ ti ði için ye ni In co terms'in ka nu na ko nul ma sý nýn bir an la mý da yok tur. Kal dý ki, bu tür sa týþ lar da
ta raf lar ço ðu kez In co terms'e gön der me yap mak ta ve ya on dan ay rý lan özel dü zen le me ler ge tir mek -
te dir ler.

Bu hük mün kal dý rýl ma sý ve dü zen le me nin Borç lar Ka nu nu na bý ra kýl ma sý gö rü þü pek ta raf tar
bul ma mýþ týr. 

ÝKÝN CÝ KI SIM
Ti ca ret Si ci li

Mad de 24 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 26 ncý mad de si ni kar þý la yan bu mad de çe þit li de ði þik lik le re
uð ra mýþ týr.

Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 26 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü nün ilk cüm le si ti -
ca ret si ci li nin ki min ta ra fýn dan tu tu la ca ðý ko nu sun da bir açýk lýk içer mi yor du. Ta sa rý, ti ca ret si ci li -
nin tu tul ma sý gö rev ve yet ki si ni ti ca ret ve sa na yi oda la rý na ve ya ti ca ret oda la rý na ya da sa na yi oda -
la rý na; bir il de ti ca ret oda sý ile sa na yi oda sý ay rý oda lar ola rak ör güt len miþ se, ti ca ret oda sý na ver -
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mek te dir. 6762 sa yý lý Ka nun, bir yer de oda yok sa ve ya mev cut oda nýn ye ter li teþ ki la tý bu lun mu yor -
sa, ti ca ret si ci li ne iliþ kin iþ le rin Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðýn ca be lir le ne cek o il da hi lin de ki ye ter li
teþ ki la ta sa hip oda lar dan bi ri nin si cil me mur lu ðu ta ra fýn dan yü rü tül me si ni ön gör müþ tür. Bu hü küm -
de ki oda ile ne yin kas te dil di ði bel li de ðil dir. 6762 sa yý lý Ka nu nun bu hük mü ba zý la rýn ca, o il da hi -
lin de ki es naf oda sý þek lin de yo rum lan mýþ týr. Ba zý la rý ise, Ba kan lý ðýn bu gö re vi her han gi bir mes lek
oda sý na, me selâ ye ter li teþ ki la tý var sa mi mar ve mü hen dis oda sý na bi le ve re bi le ce ði þek lin de an lý -
yor du. Her iki yo rum da ti ca ret si ci li gi bi ka mu gü ven li ði iþ le vi de bu lu nan bir si cil için uy gun de -
ðil dir. Bi rin ci fýk ra da, sö ze ko nu du rum da ti ca ret si ci li ni tu ta cak oda nýn Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý -
ðýn ca be lir le ne ce ði be lir ti le rek ama ca en uy gun çö züm be nim sen miþ tir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra da yer alan hü küm le, Tür ki ye ça pýn da si cil ka yýt la rý na elek tro nik or tam -
da ula þý la bil me nin sað lan ma sý ama cýy la, söz ko nu su ka yýt la rýn dü zen li bir tarz da de po lan dý ðý bir bil -
gi ban ka sý nýn ku rul ma sý ön gö rül müþ tür. Bu bil gi ban ka sý Tür ki ye Oda lar ve Bor sa lar Bir li ði nez din -
de bu lu na cak týr. Bu ban ka nýn FSEK an la mýn da bir ve ri ta ba ný oluþ tu rup oluþ tur ma dý ðý öð re ti fa ali ye -
ti ni ge rek ti rir. Bil gi le re elek tro nik or tam da ula þý la bil me si ile sa de ce bil gi top lu mu nun ge rek le rin den
bi ri ye ri ne ge ti ril miþ ol ma ya cak, ay ný za man da ge niþ ale ni yet le ger çek an lam da þef faf lýk ger çek leþ ti -
ri le rek ka yýt lar da ki yol suz luk la rýn, ay ký rý lýk la rýn ve dü zen siz lik le rin de önü ne ge çi le bi le cek tir.

Bil gi ban ka sýn da ki ka yýt lar üçün cü ki þi le re ile ri sü rül mek gi bi hu kukî bir gü cü ve et ki yi ha iz
de ðil dir. An cak bu ka yýt lar, kay dýn yol suz ol du ðu na ve ya ka yýt bu lun ma sý ge re kir ken kay da yer ve -
ril me miþ ol du ðu na ina nan la rý, esas si cil ka yýt la rýn da ge rek li dü zelt me le ri yap mak ama cýy la hu kukî
yol la ra baþ vur mak için ha re ke te ge çi re cek tir. Bil gi ban ka sý na gi riþ ser best ola ca ðý için, her kes ka -
yýt la rý de net le ye bi le cek tir. Sis te min yer leþ me si ve iþ le yiþ ku ral la rý nýn tam ola rak or ta ya çýk ma sý ha -
lin de bir ka nun de ði þik li ðiy le bil gi ban ka sý na hu kukî iþ lev ler de ta ný na bi lir.

Üçün cü fýk ra: Mev zua ta uy gun ola rak “ti ca ret si ci li me mu ru” ye ri ne “ti ca ret si ci li mü dür lü -
ðü” ve bu iba re nin tü rev le ri kul la ný la rak bu fýk ra ye ni den dü zen len miþ tir. 

6762 sa yý lý Ka nu nun 24 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan si cil har cý na iliþ kin hük -
mün, son hü küm ler (Ta sa rý nýn 1532 nci mad de si) ara sýn da yer al ma sý uy gun gö rül müþ tür.

Mad de 25 - Bi rin ci fýk ra: 25 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý 6762 sa yý lý Ka nu nun il ke le ri ni ay -
nen ko ru mak ta dýr.

Ýkin ci fýk ra: 559 sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me, ti ca ret si ci li nin tu tul ma sýn dan do ðan
za rar lar dan Dev le tin so rum lu ol ma sý na iliþ kin hük mü kal dýr mýþ, bu so rum lu luk, si ci li tu tan oda ya
da yük len me miþ ti. Ýþ lem gü ven li ði yö nün den önem li olan bu so rum lu luk, 559 sa yý lý Ka nun Hük -
mün de Ka rar na me ye bu se bep le yö nel ti len eleþ ti ri ler de gö zö nü ne alý na rak ikin ci fýk ra da dü zen len -
miþ tir. Gü ven li ðin tam an la mý ile sað la na bil me si için Dev let le oda nýn mü te sel si len so rum lu ol ma -
la rý ka bul edil miþ tir. 

Mad de 26 - Bu hü küm, yü rür lük te ki Ti ca ret Si ci li Tü zü ðü dik ka te alý na rak ye ni den dü zen len -
miþ tir.

Mad de 27 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 29 un cu mad de sin de ön gö rül müþ bu lu nan tes ci lin ta lep üze -
ri ne ya pý la ca ðý hük mü, mu ha fa za edil miþ tir. An cak, he men ikin ci cüm le de yer alan is tis na lar dik -
ka te alý na rak bi rin ci cüm le ye "ku ral ola rak" iba re si ek len miþ tir. Ay rý ca 34 ün cü mad de de sak lý tu -
tu la rak, mah ke me ka ra rýy la tes ci lin, de ðiþ tir me nin ve si cil kay dý nýn si lin me si nin de ku ra lýn is tis na -
sý ol du ðu ifa de edil miþ tir. 

Ye ni lik tes cil aný nýn be lir len me si ne iliþ kin hü küm de dir. Bu ko nu da harç ta ri hi esas alý na rak uy -
gu la ma da ih ti laf la ra se bep olan bir so run çö zü me ka vuþ tu rul muþ tur. 
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Mad de 28 - Mad de de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 30 un cu mad de si ne gö re ya pý lan tek de ði þik lik,
"si cil me mur lu ðu" iba re si ye ri ne "si cil mü dür lü ðü"nün ko nul muþ ol ma sý dýr. 

Mad de 29 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 31 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 30 - Mad de, üçün cü fýk ra sýn da ki "me mur lu ðu nun" söz cü ðü, mev zu ata ve ama ca uy gun
ola rak "mü dür lü ðü nün" þek lin de de ðiþ ti ril mek su re tiy le, 6762 sa yý lý Ka nu nun 32 nci mad de sin den
alýn mýþ týr.

Mad de 31 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 33 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 32 - Mad de ku ral ola rak, 6762 sa yý lý Ka nu nun 34 ün cü mad de si nin tek ra rý dýr. An cak

es ki mad de gi bi ye ni mad de de ge çi ci tes ci li içer di ðin den bu nun ke nar baþ lýk ta be lir til me sin de ya -
rar gö rül müþ tür. Ge çi ci tes ci lin ay rý bir mad de de dü zen len me si nin da ha doð ru ola bi le ce ði dü þü nü -
le bi lir. An cak, söz ko nu su ku ru mun si cil mü dü rü nün in ce le me gö re vi nin bir so nu cu ol du ðu nok ta -
sý de ðer len di ril miþ tir. Ger çek ten si cil mü dü rü in ce le me le ri sý ra sýn da ge çi ci tes ci li ge rek ti ren bir du -
rum ile kar þý la þa bi lir. Ýn ce le me den ay rý ola rak ve so yut la na rak ge çi ci tes cil için baþ vu rul ma sý müm -
kün de ðil dir. Böy le bir var sa yým ve ya ola sý lýk öð re ti de sa vu nu la bi lir. An cak gö rüþ, ka bul edil se bi -
le bu tür bir baþ vu ru nun is tis naî ni te li ði ni or ta dan kal dý ra maz. 

Mad de 33 - Mad de nin tü mü dik ka te alýn dý ðýn da, 33 ün cü mad de nin 6762 sa yý lý Ka nu nun 35
in ci mad de si ni de vam et tir di ði söy le ne bi lir. An cak, mad de de az da ol sa de ði þik lik ler ya pýl mýþ týr. Bi -
rin ci de ði þik lik, mad de de ki pa ra ce za sý mik ta rý gü nün eko no mik ko þul la rý na uy gun ola rak ye ni den
be lir len miþ tir. Ýkin ci ola rak dör dün cü fýk ra da, 6762 sa yý lý Ka nun da ki me tin de ki "tem yiz yo lu na baþ -
vu ru la bi lir" hük mü, böl ge ad li ye mah ke me le ri nin (is ti naf) ku rul muþ ol ma sý dik ka te alý na rak "ka nun
yo lu na baþ vu ra bi lir ler" þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Son ola rak da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 35 in ci mad -
de si nin son fýk ra sýn da ki “Bu mad de ye gö re hük mo lu nan pa ra ce za la rý hap se çev ri le mez.” hük mü ne
yer ve ril me miþ tir. Yar gý tay iç ti hat la rýn da mad de de ön gö rü len pa ra ce za sý nýn di sip lin ce za sý ni te li -
ðin de ol du ðu ka bul edil di ðin den, bu ce za nýn adlî pa ra ce za sý gi bi öden me di ði hal ler de pa ra ya çev -
ril me si müm kün bu lun ma dý ðýn dan ge rek siz olan söz ko nu su hü küm mad de ye alýn ma mýþ týr.

Mad de 34 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 36 ncý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek alýn -
mýþ týr. Ýkin ci fýk ra da ki “ev rak üze rin den” iba re si ye ri ne “dos ya üze rin den” te ri mi nin ko nul ma sý nýn
da ha doð ru ola ca ðý dü þü nül müþ tür. 

Mad de 35 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 37 nci mad de si nin tek ra rý dýr. Sa de ce son fýk ra da
Tür ki ye Ti ca ret Si ci li Ga ze te si adý ile zik re dil miþ ve hü küm ama cý na uy gun þe kil de ifa de edil miþ tir. 

Mad de 36 - Ta sa rý nýn 36 ncý mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rý 6762 sa yý lý Ka nu nun 38 in -
ci mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rý nýn ay nen tek ra rý dýr. Mad de nin üçün cü ve dör dün cü fýk ra la -
rý ise 6762 sa yý lý Ka nu nun 39 un cu mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn dan ay nen alýn mýþ týr. Böy -
le ce, 6762 sa yý lý Ka nu nun 38 ve 39 un cu mad de le ri 36 nci mad de de "Tes cil ve ilânýn üçün cü ki þi -
le re et ki si" ke nar baþ lý ðý al týn da bir leþ ti ril miþ tir. Bu nun se be bi, 6762 sa yý lý Ka nun da iki mad de ye
bö lün müþ olan bu hü küm le rin ay ný ko nu ya iliþ kin bu lun ma la rý dýr. Ayýr ma ya pay dýr. Baþ ka bir de -
yiþ le, 6762 sa yý lý Ka nu nun 39 un cu mad de sin de ge ne tes ci lin üçün cü ki þi le re et ki si dü zen len miþ tir;
bu mad de nin "si ci le iti mat" ile her han gi bir il gi si yok tur. 

Mad de 37 - Mad de, AET'nin 09/03/1968 ta rih li ve 68/151 sa yý lý þir ket ler hu ku ku na iliþ kin Bi -
rin ci Yö ner ge si nin 3 (6) ncý mad de si nin ge re ði ola rak an cak Yö ner ge hük mü nü yan sý tan Alm.
TK’nýn 15 (3) pa rag ra fý nýn hük mü göz önün de tu tu la rak ka le me alýn mýþ týr. Al man Ka nu nun da ki hü -
küm, Yö ner ge de ki, sa de ce ser ma ye þir ket le ri hak kýn da ve doð ru tes cil edi len hu sus la rýn yan lýþ ilân
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edil me si ne iliþ kin dü zen le me yi ge niþ le tip, bü tün si cil ka yýt la rý ný kap sa ya cak ge nel bir hü küm hâli -
ne dö nüþ tür müþ tür. Kay nak Ka nun da ki dü zen le me ye te mel oluþ tu ran ge rek çe ler, Ta sa rý ba ký mýn dan
da ka bul gör müþ tür. An cak bu mad de de ya pý lan de ði þik lik ler ay ný za man da ha kim Türk öð re ti si nin
“gö rü nü þe gü ven” ku ra mý na iliþ kin an la yý þý na da uy gun dur. 

Yö ner ge hük mü, sö zü iti ba rýy la yal nýz ca tes ci lin doð ru an cak, ilânýn yan lýþ ya pýl dý ðý hâlle re
yö ne lik tir. Bu na kar þý lýk, kay na ðýn ve Ta sa rý hük mü nün uy gu la ma ala ný na, tes ci lin de yan lýþ ya pýl -
dý ðý ve ya tes cil yok ken ilânýn yan lýþ ya pýl dý ðý ya hut yan lýþ lýk la ilân ya pýl dý ðý ya da tes cil de ve ilânda
fark lý yan lýþ lýk la rýn bu lun du ðu hâller de gir mek te dir. Bu bað lam da önem li bir so ru na iþa ret et mek
hük mün an la þýl ma sý ba ký mýn dan ge rek li dir. Tes ci lin yan lýþ, an cak ilânýn doð ru ya pýl dý ðý hâlle re bu
hük mün uy gu la nýp uy gu lan ma ya ca ðý tar tý þý la bi lir. Hük mün sö zü nün so ru nu dý þa rý da bý rak tý ðý ya ni
sö ze gö re aný lan hâlde hük mün uy gu lan ma sý na ola nak ta ný ma dý ðýn da du rak sa ma ola maz. Bu du -
rum da so mut olay ger çe ði ne, men fa at ler den ge si ne ve si cil hu ku ku nun ge nel il ke le ri ne gö re bir so -
nu ca va rýl ma lý dýr. Olum suz sa yý la bi le cek bu gö rü þe kar þý Al man öð re ti sin de, hük mün söz ko nu su
so ru na ký ya sen uy gu lan ma sý ge rek ti ði de sa vu nul muþ tur.

Hü küm, gö rü nü þe gü ven il ke si ni si cil hu ku ku yö nün den dü zen le mek te, üçün cü ki þi nin, bir hu -
su sun ilân edi len þek li ne gü ve nip ona da ya na bi le ce ði ni be lirt mek te dir. Tes ci lin ko nu su nu oluþ tu ran
ki þi nin, tes ci lin ilan ile bað daþ ma dý ðý, onun la çe liþ ti ði yö nün de ki iti ra zý ný ka nýt la mýþ ol ma sý üçün -
cü ki þi yi et ki le mez. Böy le ce üçün cü ki þi nin yan lýþ, ger çe ðe ay ký rý ilâna duy du ðu gü ven ko run mak -
ta dýr. Bu na kar þý lýk, üçün cü ki þi nin ilân edil miþ hu su sun tes cil edi len den fark lý ol du ðu ko nu sun da
olum lu bil gi si bu lun du ðu is pat edi lir se, üçün cü ki þi ilâna da ya na maz. Ký sa ca olum lu bil gi ilâný ber -
ta raf edip tes ci li öne çý ka rýr, çün kü üçün cü ki þi nin ko run ma ya de ðer bir gü ve ni yok tur.

Yö ner ge de bu lun ma yýp kay nak hü küm den alý nan bir iba re nin de açýk lý ða ka vuþ tu rul ma sý ge -
rek mek te dir. Bu iba re “iþ le ri ile il gi li” cüm le par ça cý ðý dýr. Bu iba re nin öne mi þu ra da dýr: Ýþ le ri ile il -
gi li tes cil ya pýl mýþ olan ki þi tes ci li üçün cü ki þi ye ile ri sü re me ye cek, üçün cü ki þi du ru mun da ol ma -
yan la ra der me yan ede bi le cek tir.

Bu mad de, üçün cü ki þi nin ku ral ola rak ilân edi len bir içe ri ðin ilân edil miþ þek li ne gü ven me si,
ilândan fark lý olan tes cil içe ri ði nin ona kar þý ile ri sü rü le me me si ku ra lý ný koy mak ta dýr. Bu na gö re
tes cil edi len hu kukî ol gu (içe rik) ile ilân edi len içe rik fark lý ise, tes cil hu ku kun da önem li ola nýn tes -
cil edi len ol gu ol ma sý na rað men, tes ci le ko nu olan tes cil edi len ol gu yu (içe ri ði) üçün cü ki þi ye ile ri
sü re me ye cek, üçün cü ki þi tes cil edi len ile bað lý ol mak sý zýn ilâna da ya na bi le cek tir. Me selâ, (T)nin
ti carî mü mes si li ola rak (A) tes cil, fa kat (B) ilân edil miþ se üçün cü ki þi (Ü) ilâna gö re ti carî mü mes -
sil olan (B) ile bir söz leþ me yap mýþ sa iþ let me sa hi bi (T) söz leþ me ile bað lý dýr; tes ci lin esas alýn ma -
sý ný is te ye mez; me ðer ki (Ü)'nün tes ci li bil di ði ni is pat et sin. An cak (Ü) is ter se tes ci le de da ya na bi -
lir. Üçün cü ki þi, yan lýþ lýk dü zel ti lin ce ye ka dar ko ru nur. Ký sa ca ya ban cý öð re ti de be lir til di ði üze re,
üçün cü ki þi ger çe ðe ay ký rý ilânýn ger çek li ði ne, tes cil is ter doð ru, is ter ger çe ðe ay ký rý ol sun gü ve ne -
bi lir. Bu na ilânýn olum lu et ki si de nir. Bu an lam da olum lu et ki sa de ce üçün cü ki þi bað la mýn da do -
ðar. Hük mün uy gu la na bil me þart la rýn dan bi rin ci si, tes cil edi len ol gu nun tes ci li ge rek li bir hu sus ol -
ma sý dýr. Tes ci li ge rek me yip de tes cil edil miþ bir ol gu ya ya ni si ci lin olum lu iþ le vi ha iz ol ma dý ðý bir
hu su sa 37 nci mad de uy gu lan maz. Ay ný ku ral tes cil edi le bi le cek hu sus lar için de ge çer li dir. Hük -
mün uy gu la na bil me si nin ikin ci þar tý ilânýn yan lýþ, ya ni tes cil edi len ile ilân olu na nýn fark lý ol ma sý,
iki si ara sýn da uy gun suz luk bu lun ma sý dýr. "Yan lýþ" kav ra mý nýn içe ri ði nin öð re ti ce be lir le ne ce ði ve
yar gý ka rar la rýy la açýk lýk ka za na ca ðý þüp he siz dir. Önem li olan tes cil ile ilânýn fark lý ol ma sý dýr. Yok -
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sa, tes ci le baþ vu ru dos ya sýn da ki içe rik le ya ni ta lep le tes cil ara sýn da fark lý lýk bu lun ma sý hük mün
kap sa mý dý þýn da dýr. Tes cil ile ilân edi len ara sýn da fark yok sa, üçün cü ki þi, tes cil ve ilândan fark lý
olan ta le be da ya na maz. 

“Üçün cü ki þi” te ri mi ne hak kýn da tes cil ya pý lan ki þi nin iþ let me sin de ki yö ne ti ci ler ve iþ let me nin
or tak la rý gir mez. 

Üçün cü ki þi nin gü ve ni nin esas alý na ca ðý an, onun hak la rý na et ki li ol gu la rýn ger çek leþ ti ði an dýr.
Me selâ, bir ko man dit þir ket ser ma ye si ni 100.000 YTL’den 200.000.- YTL’ye ar týr mýþ, bu ara da ko -
man di ter (K) da ser ma ye pa yý ný 5.000.- YTL’den 10.000.- YTL’ye yük selt miþ tir. Ar tý rým bu þe kil -
de doð ru ola rak tes cil olun muþ, an cak maddî bir yan lýþ lýk ya pý la rak (K)’nýn ar tý rý lan pa yý 10.000.-
YTL iken 100.000.- YTL þek lin de ilân edil miþ tir. Ýlândan bir gün son ra, var lýk lý ve bor cu na bað lý
bir iþa da mý olan (K)’nýn pa yý ný ken di si için ye ter li gü ven ce ola rak de ðer len di ren (B) ban ka sý, ko -
man dit þir ke te 100.000.- YTL tu ta rýn da kre di aç mýþ týr. Ko man di ter (K), (B) ban ka sý na kar þý tes ci le
da ya nýp ken di pa yý nýn 10.000.- YTL ol du ðu, so rum lu lu ðu nun bu tu tar la sý nýr lý bu lun du ðu nu ile ri
sü re mez. Bu na kar þý lýk (B) ban ka sý da ilândan ön ce ken di si ta ra fýn dan açýl mýþ kre di için (K)’yi
100.000.- YTL’ye ka dar so rum lu tu ta maz. Es ki kre di için (K)’nýn pa yý nýn ger çek tu ta rý olan
10.000.- YTL esas alý nýr.

Mad de 38 - Mad de, gün esa sý na da ya lý adlî pa ra sis te mi ne gö re ye ni den ka le me alýn mýþ týr. 
ÜÇÜN CÜ KI SIM

Ti ca ret Un va ný ve Ýþ let me Adý
Mad de 39 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 41 in ci mad de si ni kar þý la yan ve tek rar la yan bu hük mün ikin -

ci fýk ra sý ye ni dir. AT'ýn þir ket ler hu ku ku na iliþ kin 68/151/AET sa yý lý Bi rin ci Yö ner ge sin den esin le -
ne rek ve 1524 ün cü mad de nin ön gö rül me ama cý göz önün de tu tu la rak ka le me alý nan bu hü küm ile
þef faf lý ðýn sað lan ma sý amaç lan mýþ týr. Ta cir iþ let me siy le il gi li bel ge le rin de si cil nu ma ra sý ný, ti ca ret
un va ný ný, mer ke zi ni, ta cir ti ca ret þir ke ti ise ser ma ye mik ta rý ný ve ay rý ca web si te si ad re si ve nu ma -
ra sý ný yaz mak zo run da dýr. Bun lar söz ko nu su bel ge le re ya zýl ma sý ge re ken ler ba ký mýn dan ka nunî as -
garîyi gös ter mek te dir. Ta cir bun la ra ek le me ler ya pa bi lir (me selâ Al man ya'da ol du ðu gi bi, yö ne tim
ku ru lu üye le ri nin ad la rý ný ve fa ali yet ad re si ni ya za bi lir).

Bu mad de nin ikin ci fýk ra sýn da Web si te si nu ma ra sýn dan söz edil miþ tir. Bu nu ma ra tek nik an -
lam da Web si te si nu ma ra sý ol ma yýp Ta sa rý nýn 1524 ün cü mad de sin de ki bil gi top lu mu hiz met le ri ne
ya ni yön len di ril miþ me saj la rýn ko nul du ðu bö lü me öz gü si ci le kay dý üze ri ne si cil ta ra fýn dan ve ri le -
cek ka yýt nu ma ra sý dýr. Böy le lik le bil gi top lu mu hiz met le ri içe ri ði  bu nu ma ra ile ko lay lýk la ta ným -
la na bi le cek tir. 

Mad de 40 - Mad de, esas iti ba rýy la 6762 sa yý lý Ka nu nun 42 nci mad de si nin tek ra rý dýr. Sa de ce
"si cil me mu ru" iba re si "si cil mü dü rü" iba re siy le de ðiþ ti ril miþ tir.

Hük mün dör dün cü fýk ra sý þu be nin yö ne ti mi ve tem si li için tam yet ki li bir ti carî mü mes sil tes -
ci li nin BK'nýn da ka bul et ti ði bir ku ral ol ma sý se be biy le ko run muþ; an cak, yü rür lük te olup ol ma dý -
ðý öð re ti de tar týþ ma lý olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 42 nci mad de si nin be þin ci fýk ra sý hük mü Ta sa rý ya
alýn ma mýþ týr. 

Mad de 41 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 43 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü nü tek rar -
la mak ta dýr.

6762 sa yý lý Ka nu nun 43 ün cü mad de si nin, ger çek ve tü zel ki þi le rin ti ca ret un van la rý nýn ko run -
ma sýn da ger çek ki þi un van la rý aley hi ne fark lý lýk ya ra tan ikin ci fýk ra sý, bu gün an la mý ný yi tir miþ ve
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hak sýz bir du rum ya ra týr ko nu ma gir miþ tir. Ger çek ki þi un van la rý nýn da sa de ce tes cil edil dik le ri si -
cil da ire sin de bi lin dik le ri an la yý þý bu gün kü tek no lo jik iler le me ler, özel lik le elek tro nik or ta mýn ola -
nak la rý kar þý sýn da terk edil miþ tir. Bu se bep le ger çek ki þi un van la rý nýn da Tür ki ye ça pýn da ko run ma -
sý ge rek li li ði or ta ya çýk mýþ týr. Ta sa rý nýn 45 in ci mad de si de bu na gö re dü zen len miþ tir. 

Mad de 42 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 44 ün cü mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. 
Mad de 43 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 45 in ci mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. Sa de ce mev -

cut me tin de ki “ru muz” ke li me si ye ri ne “baþ harf ler le” iba re si ko nul muþ tur: “A.Þ.” gi bi. Bu na kar -
þý lýk “ký salt ma”nýn an la mý fark lý dýr. “A.Þ.” baþ harf ler le ano nim þir ke ti ifa de eder. “Anom. Þir.”,
Ltd. Þrkt” ise ký salt ma dýr.

Mad de 44 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 46 ncý mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. 
Mad de 45 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 47 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü, 41 in ci mad de için

ve ri len ge rek çe ile Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Bu nun gi bi 6762 sa yý lý Ka nun da ki mad de nin ikin ci fýk ra -
sýn da yer alan "hük mi þah sýn" iba re si ne, ay ný ge rek çe ile mad de de yer ve ril me miþ tir. 

Mad de 46 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 48 in ci mad de sin den içe rik ola rak ay nen alýn mýþ, di -
lin ye ni leþ ti ril me si ya nýn da ba zý ek le me ler de ya pýl mýþ týr. Bu mad de do la yý sýy la ya pý la cak ek le rin
ya ban cý bir ve ya bir kaç ke li me ol ma sý na en gel oluþ tu ran her han gi bir hük mün Ta sa rý da yer al ma dý -
ðý özel lik le be lir til me li dir. Ya ban cý ke li me kul la nýl ma sý di ðer hak lý se bep ler ya nýn da, ya ban cý ana
þir ket ile yav ru þir ket ara sýn da ki iliþ ki nin ku rul ma sý ve tu rizm sek tö rün de iþ let me nin ya ban cý la ra ta -
ný týl ma sý yö nün den bir ge rek li lik ola rak çýk mak ta dýr. Ay rý ca ana þir ke tin un va nýn da bu lu nan bir ký -
la vuz ke li me nin yav ru þir ket te yer al ma ma sý bir var lýk tan ya rar la na ma mak gi bi eko no mik bir ne de -
ne de ve ba zen de bir hak kay bý na ne den ola bi lir.

Mad de 47 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 49 un cu mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 48 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 50 nci mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 49 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 51 in ci mad de si nin tek ra rý olan hük me, ti ca ret un va ný ný dev -

ra lan ki þi nin her han gi bir de ði þik lik yap ma ya zo run lu ol ma dan un va ný kul lan ma sý hak ký ný ve ren bir
ek ya pý la rak un van da ki de ðer ko run muþ tur.

Mad de 50 - Mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 52 nci mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. 
Mad de 51 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 53 ün cü mad de si ni ay nen tek rar et mek te dir. Sa de -

ce, bi rin ci fýk ra ya Türk Pa tent Ens ti tü sü ek len miþ tir. 
Mad de 52 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 54 ün cü mad de si, un van sa hi bi nin ko run ma sý yö nün den ye -

ter siz di. Un van sa hi bi ne ta ný nan da va ve ta lep hak la rý, mar ka lar, en düs tri yel ta sa rým lar, pa tent le re
iliþ kin ka nun hük mün de ka rar na me ler de ve Fi kir ve Sa nat Eser le ri Ka nu nun da mar ka, ta sa rým, pa -
tent ve eser sa hi bi ne ta ný nan hak lar la kar þý laþ tý rýl dý ðýn da bu ye ter siz lik da ha iyi an la þý lý yor du. Mad -
de de ya pý lan de ði þik lik ler le un van sa hi bi ne de di ðer hak sa hi bi ne ta ný nan hak lar ve ril miþ tir. 

Mad de 53 - Ýþ let me adý na iliþ kin hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 55 in ci mad de si ni de vam et tir -
mek te dir. Sa de ce gön der me ya pý lan mad de ler ye ni den dü zen len miþ ve nu ma ra la rý ile be lir le nen
mad de le rin tes cil edi len iþ let me ad la rý na uy gu la na ca ðý be lir til miþ tir. Tes cil edil me miþ iþ let me ad la -
rý, hak sýz re ka bet hü küm le ri ne gö re ko ru na cak týr.
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DÖR DÜN CÜ KI SIM
Hak sýz Re ka bet

54 ilâ 63 ün cü Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
6762 sa yý lý Ka nun da yer alan hak sýz re ka be te iliþ kin hü küm le rin (m. 56-65) kay na ðý, Ýs viç -

re'nin 30/09/1943 ta rih li "Hak sýz Re ka be te Da ir Fe de ral Ka nun"udur. Ýs viç re'de bu Ka nu nun ye ri ni
19/12/1986 ta rih li "Hak sýz Re ka be te Kar þý Fe de ral Ka nun" al mýþ týr. Ýs viç re'de 01/03/1988 ta ri hin -
de yü rür lü ðe gi ren ve çe þit li ta rih ler de de ðiþ ti ri len bu ye ni Ka nun, Ta sa rý nýn hak sýz re ka bet hak kýn -
da ki hü küm le rin göz den ge çi ril me le ri sý ra sýn da dik ka te alýn mýþ týr. Ýs viç re'nin 1986 ta rih li Ka nu nu,
Ta sa rý nýn 54 ve 55 in ci mad de le ri ne doð ru dan kay nak lýk et miþ se de bu Ka nu nun di ðer mad de le re
et ki si bir kaç hü küm le sý nýr lý kal mýþ týr. Bu nun bir çok se be bi var dýr. Bi rin ci se bep, 6762 sa yý lý Ka nu -
nun hak sýz re ka be te iliþ kin 56 ve de va mý mad de le ri, ka nu nun en çok uy gu la nan hü küm le ri ara sýn -
da yer al dý ðý için Tür ki ye'de mah ke me ka rar la rý ve öz gün dok trin le Ýs viç re'den ol duk ça fark lý bir
hak sýz re ka bet hu ku ku oluþ muþ tur. Bu bi ri ki min terk edi le rek tüm mad de le ri ile Ýs viç re'nin 1986
Ka nu nu nun ik ti ba sý doð ru bu lun ma mýþ týr. Ýkin ci si, Ýs viç re hak sýz re ka bet hu ku ku 1985 ta rih li Kar -
tel ler ve Di ðer Re ka bet Sý nýr la ma la rý Ka nu nu na ko þut bir ge liþ me iz le miþ tir. Ni te kim 1986 Ka nu -
nu nun 1 in ci mad de si bu bað lan tý yý kur muþ tur. Tür ki ye ise 1994 yý lý na ka dar re ka be ti ko ru yan ku -
ral la rý içe ren bir ka nu na sa hip ol ma mýþ, 07/12/1994 ta rih li ve 4054 sa yý lý Re ka be tin Ko run ma sý
Hak kýn da Ka nun ise, Ýs viç re'den de ðil, kö ke ni Ro ma An laþ ma sý olan Av ru pa Top lu lu ðu An laþ ma -
sý nýn 85 ve 86 ncý mad de le riy le 17/62 sa yý lý Tü zük'ten alýn mýþ týr. Üçün cü sü ise, Ýs viç re'nin hak sýz
re ka be te iliþ kin hü küm le ri nin ay ný za man da, Ýs viç re'ye öz gü olan "Fi yat la rýn Gö ze ti mi Ka nu nu" ile
de sý ký bað lan tý için de bu lun ma sý dýr. Dör dün cü sü, Ýs viç re Ka nu nu usul hü küm le ri ni de içer mek te -
dir.6762 sa yý lý Ka nun, 1943 Ka nu nu nun ay ný ni te lik te ki hü küm le ri ni (m. 9-12) al ma dý ðý gi bi, Ta sa -
rý da 1986 Ka nu nu nun usul hu ku ku na iliþ kin hü küm le ri ne (m. 12-15) yer ver me miþ tir. Ni ha yet, Ýs -
viç re ka nu nu idarî ni te lik te ba zý hü küm ler ön gör müþ tür. Bun lar fi yat la rýn tü ke ti ci le re bil di ril me si
hak kýn da ki dü zen le me ler dir. Söz ko nu su hü küm le rin hu ku ku mu za yan sý týl ma sý müm kün de ðil dir.
Çün kü, hem Ti ca ret Ka nu nu bu tür idarî dü zen le me ler için uy gun bir ka nun de ðil dir, hem de söz
ko nu su dü zen le me ler Ýs viç re'ye öz gü dür. 

Di ðer yan dan AET/AT de hak sýz re ka bet hu ku ku ile ya kýn dan il gi len miþ tir. Ön ce le ri sa de ce
rek lam lar bað la mýn da ko nu ya yak la þan Bir lik 2005/29/AT sa yý lý, “Hak sýz Ýþ Uygu la ma la rý na Ýliþ kin
Yö ner ge”yi ya yým la mýþ týr. Yö ner ge, tü ke ti ci mer kez alý na rak ko nu ya yak laþ mak ta ve ge niþ bir þe -
kil de ka le me alýn mýþ bir ge nel hü küm ya nýn da, ya nýl tý cý ve ag re sif iþ uy gu la ma la rý na iliþ kin, ör nek -
ler te me lin de özel hâlle re ve otuz bir adet pers e hak sýz re ka bet ka bul edi len uy gu la ma lar lis te si ne
yer ver mek te dir. Söz ko nu su dü zen le me 12/07/2007’ye ka dar ulu sal hu kuk la ra alý na cak týr. Yö ner ge
ay rý ca al tý yýl lýk bir alýþ ma dö ne mi ön gör müþ tür. Yö ner ge Al man sis te min den fark lý olup, ile ri de
TK’nýn de ðiþ ti ril me si ni de ge rek ti re cek tir. Bu çok ye ni ve so run lar içe ren dü zen le me nin Ta sa rý ya
yan sý týl ma sý hem müm kün hem de doð ru de ðil dir. Ba ký nýz. Ge nel Ge rek çe 220 nu ma ra lý pa rag raf.

Mad de 54 - Ge nel Ola rak: Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 56 ncý mad de sin den ta ma mýy la de ði -
þik il ke ler üze ri ne ya pý lan dý rýl mýþ týr. Bu ye ni il ke ler bir an lam da de ði þik bir sis te me de iþa ret et mek -
te dir. Ta sa rý nýn de ði þik sis te mi þöy le ta ný tý la bi lir: 6762 sa yý lý Ka nu nun 56 ncý mad de si hak sýz re ka -
bet kav ra mý ný "su iis ti mal" ile ta ným la mýþ týr. Bu mad de ay rý ca bir "ge nel hü küm" ola rak bir ta ným -
la ma hük mü iþ le vi ni de ha iz dir. Þöy le ki, 6762 sa yý lý Ka nu nun 57 nci mad de sin de sa yý lan "hu su siy -
le" "hüs nü ni yet ka ide le ri ne ay ký rý ha re ket ler" ara sýn da bu lun ma yan "ik ti sadî re ka be tin su iis ti mal
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edil di ði" her han gi bir hak sýz re ka bet ey le mi, ge nel hü küm, ya ni ta ným hük mü ni te li ðin de olan 56
ncý mad de ile be lir len mek te dir. Bu na kar þý lýk dü rüst dav ra nýþ ku ral la rý na ay ký rý lýk, ay nen al da tý cý
ha re ket ler ve ben zer yol lar gi bi sa de ce ka nunî re ka be ti ihlâl eden bir araç tý. Bu ku ral lar araç ol ma -
ya in dir gen miþ ti.

Ye ni hü küm, tüm hak sýz re ka be te iliþ kin ku ral la rýn üze ri ne ya pý lan dý rýl dý ðý iki ta þý yý cý ko lon
içer mek te dir. Bi rin ci ko lon, bü tün ka tý lan la rýn men fa ati ne dü rüst ve bo zul ma mýþ re ka be tin sað lan -
ma sý ge rek li li ði ni ifa de et mek te dir. Bu ko lon bir ta raf tan, "bü tün ka tý lan lar" kav ra mý (açýk la ma için
aþa ðý da bi rin ci fýk ra nýn ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr), di ðer ta raf tan da, dü rüst ve bo zul ma mýþ re ka bet
ku ru mu ile ta ným lan mak ta dýr. Dü rüst ve bo zul ma mýþ re ka bet kav ram la rý  Ýs viç re öð re ti sin de sa vu -
nu lan bir gö rüþ uya rýn ca - re ka be tin ni te li ði ni, baþ ka bir de yiþ le "ka li te si"ni be lirt mek te dir. Es ki ka -
nun "ik ti sa di re ka bet"ten söz eder di. Bu kav ram hu kukî ol ma dý ðý gi bi, an lam ve içe ri ði de be lir siz -
di; kar þýt kav ra mý olan "ik ti sadî ol ma yan (gayrî ik ti sadî) re ka bet" ile an lam lan dý rýl mak yo lu na gi -
din ce de kav ra mý yo rum la mak iyi ce zor la þý yor du. Ay rý ca, ik ti sadî re ka bet "ra kip ler ara sý re ka bet"i
ak la ge ti ri yor du. Ye ni me tin dü rüst ve bo zul ma mýþ re ka bet kav ra mý ile hu ku ken ta ným la na bi lir bir
re ka be ti vur gu la mak ta dýr. 4054 sa yý lý Re ka be tin Ko run ma sý Hak kýn da Ka nun da "bo zul ma mýþ",
"en gel len me miþ", "ký sýt lan ma mýþ" re ka be ti esas alýr ve en gel len miþ, bo zul muþ, ký sýt lan mýþ re ka be -
te so nuç lar bað lar. Tüm bu kav ram lar hu kukîdir. Ýkin ci ko lon, dü rüst dav ra nýþ ku ra lý ný tek ba þý na
tem sil eder. Böy le ce 6762 sa yý lý Ka nun da "su iis ti mal"de bu lu nan an lam aðýr lý ðý, Ta sa rý da "dü rüst -
lük ku ra lý"na geç miþ tir. Çün kü, Ýs viç re öð re ti sin de isa bet le be lir til di ði gi bi, kö tü ye kul lan ma is tis -
naî bir hu kuk ku ra lý olup dar bir uy gu la ma ala ný na sa hip tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 56 ncý mad de si ne
gö re bir ey le min hak sýz re ka bet ola bil me si için dü rüst dav ra nýþ ku ral la rý ný ihlâl et me si yet mez. Bu
ihlâlin ay rý ca ik ti sa di re ka be tin kö tü ye kul la nýl ma sý ni te li ði ni ta þý ma sý da ge re kir.

Dü rüst dav ran ma ku ra lý ise ar týk hak sýz re ka be tin ta nýn ma sýn da (teþ hi sin de) be lir le yi ci dir. Hu -
ku ka uy gun ve bo zul ma mýþ re ka bet or ta mýn da (or ta mýn her za man pi ya sa ol ma sý þart de ðil dir) tüm
ka tý lan lar pi ya sa nýn tüm ak tör le ri nin dü rüst dav ra nýþ ku ral la rý na gö re ha re ket ede ce ði ne gü ve nir ve
gü ven mek hak ký ný ha iz dir. Dü rüst lük ku ra lý ný ihlâl eden bu gü ve ne ay ký rý ha re ket edil miþ olur. Bu
da hak sýz re ka bet oluþ tu rur.

Bi rin ci fýk ra: Hak sýz re ka be te iliþ kin hü küm le rin ama cý hu ku ka uy gun ve bo zul ma mýþ re ka -
be tin sað lan ma sý dýr. Ka nun ne "dü rüst" ne de "bo zul ma mýþ" re ka be ti ta ným la mýþ týr. "Dü rüst" te ri mi
için kay nak ka nu nun Al man ca met nin de "saf, ka rý þýk ve ka tý þýk ol ma yan" an la mý na ge len "lau ter"
söz cü ðü için kul la nýl mýþ týr. Fran sýz ca me tin de ise "lo ya le" söz cü ðü yer al mak ta dýr. Fran sýz ca söz -
cü ðün söz lük te çe þit li kar þý lýk la rý var dýr: Sa dýk, dü rüst ve hak sýz ol ma yan gi bi. Dü rüst söz cü ðü
Fran sýz ca "lo ya le"den çev ril miþ tir. An cak, hü küm yo rum la nýr ken bu söz cü ðe Al man ca da ki "saf, ka -
rý þýk, ka tý þýk ol ma yan" an la mý da ve ril me li, ay rý ca dü rüst ke li me si, sa de ce doð ru ve ya ka nun la ra uy -
gun þek lin de an la þýl ma ma lý dýr. Kas te di len saf, ge niþ an lam da, ku ral la ra uy gun, dü rüst re ka bet tir.
Þu nu da be lir te lim, hu ku ka uy gun re ka bet kat'iyen 6762 sa yý lý Ka nu nun 56 ncý mad de si an la mýn da
ka nunî re ka be te, ka nun ku ral la rý na uy gun ola rak ya pý lan re ka be te öz gü le ne mez. Hu ku ka uy gun re -
ka bet, oyu nun dü rüst lük ku ral la rý na, cen til men li ðe uy gun ola rak oy nan dý ðý ka tý þýk sýz, saf bir re ka -
bet tir. "Bo zul ma mýþ" re ka bet ise gü ven du yu lan bir an lam da "hi le siz" de mek tir. 

Bi rin ci fýk ra nýn an lam lan dý rýl ma sýn da önem ta þý yan bu kav ram açýk la ma sýn dan son ra bi rin ci
fýk ra nýn bo yut la rý na ge çe bi li riz. Re ka bet hü küm le ri yu ka rý da vur gu la nan "hu ku ka uy gun/saf/dü -
rüst" ve "bo zul ma mýþ" re ka be ti tüm ka tý lan la rýn men fa ati ne sað lar. Tüm ka tý lan lar ile re ka bet hu ku -
ku nun ün lü üç lü sü kas te dil miþ tir: Eko no mi, tü ke ti ci ve ka mu. "Ka tý lan lar" gi bi çok ge niþ bir söz cü -
ðün kul la nýl ma sý ile re ka bet ku ral la rý nýn ra kip ler ara sý iliþ ki le re öz gü len me si nin yo lu ka pa týl mýþ týr.
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Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra hak sýz re ka be te iliþ kin il ke yi koy mak ta dýr. Ýl ke nin ta þý yý cý ko lo nu
(yu ka rý da iþa ret edil di ði üze re (ikin ci ko lon) dü rüst dav ra nýþ ku ra lý dýr. Dü rüst lük ku ra lý na ay ký rý lýk
ya dav ra nýþ lar la ya da ti carî uy gu la ma lar la olur. Dav ra nýþ lar ve ti carî uy gu la ma lar iþ eti ði ne, doð -
ru lu ða, dü rüst lü ðe ters, al da tý cý, ya nýl tý cý, kan dý rý cý ola bi lir. Ýs viç re Ka nu nu nun ge rek çe sin de ifa de
edil di ði üze re dü rüst lük ku ra lý na ay ký rý dav ra nýþ lar ve ti carî uy gu la ma lar re ka be tin iþ lev sel ku ral la -
rý ný ze de ler, re ka bet ten bek le nen so nuç la rýn alýn ma sý ný en gel ler.

Bu ra da ki, ya ni re ka bet hu ku kun da ki dü rüst lük ku ral la rý Ýs viç re öð re ti sin de be lir til di ði gi bi
Türk Me denî Ka nu nu nun 2 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mün de ki dü rüst dav ra nýþ ku ral la rý ile
tam ör tüþ me ye bi lir. Çün kü Türk Me denî Ka nu nu nu 2 nci mad de si an la mýn da dü rüst lük ku ral la rý
söz leþ me sel ve ya ön söz leþ me sel te mel de ve ta raf lar ara sýn da ki iliþ ki de var olan gü ven le il gi li dir.
Re ka bet hu ku kun da ise bu an lam da ta raf mev cut ol ma ya bi lir. Ço ðu kez bir hak sýz fi il ko nu mu bi le
söz ko nu su ola bi lir. 

Mad de 55 - Ta sa rý nýn 54 ün cü mad de si an la mýn da dü rüst lük ku ra lý na özel lik le ay ký rý sa yý lan
hak sýz re ka bet ey lem le ri 55 in ci mad de de 1986 ta rih li Ýs viç re Hak sýz Re ka bet Ka nu nu nun 3 ilâ 8
in ci mad de le ri ne uy gun ola rak al tý ka te go ri ha lin de dü zen len miþ tir. Bu ka te go ri ler dü rüst lük ku ral -
la rý na ay ký rý dav ra nýþ la rýn ve ya ti carî uy gu la ma la rýn, yük sek yar gý ka rar la rý na gö re en çok rast la ný -
lan hal le ri, gö rü nüþ þe kil le ri dir. Dü rüst lük ku ral la rý na ay ký rý lý ðýn so mut ör nek le ri olan bu ka te go ri -
ler sý nýr lý sa yý da de ðil dir. Ta sa rý nýn 54 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mü ne gi ren an cak 55 in ci
mad de de sa yýl ma mýþ bu lu nan bir hâl de hak sýz re ka bet oluþ tu rur. Özel ola rak sa yý lan ka te go ri ler -
den bi ri ne gi ren bir so mut olay ka nu nen hak sýz re ka bet oluþ tur maz. Çün kü, ön ce ka te go ri nin kap -
sa mýn da bu lu nup bu lun ma dý ðý yo ru mu ge rek ti rir. Söz ko nu su al tý ka te go ri þöy le sý ra la na bi lir: (1)
dü rüst lük ku ral la rý na ay ký rý reklâm ve sa týþ yön tem le ri ve di ðer hu ku ka ay ký rý dav ra nýþ lar, (2) söz -
leþ me yi ihlâle ve so na er dir me ye yö nelt me ler, (3) baþ ka la rý nýn iþ ürün le rin den yet ki siz ya rar lan ma,
(4) üre tim ve iþ sýr la rý ný hu ku ka ay ký rý ola rak if þa et me, (5) iþ þart la rý na uy ma ma ve (6) dü rüst lük
ku ral la rý na ay ký rý iþ lem þart la rý kul lan ma. Böy le ce 55 in ci mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 57 nci mad -
de si ne na za ran sa de ce özel hak sýz re ka bet hâlle ri yö nün den de ðil, bu hâller ara sý na ka tý lan ye ni ko -
nu lar ve ko ru nan ki þi ve men fa at ler yö nün den de ge niþ le miþ ve ge liþ ti ril miþ tir. Bu ye ni hü küm ler
dav ra nýþ ku ral la rý ný, dav ra nýþ la rý, tu tum la rý ve iþ let me fa ali yet le riy le saf, dü rüst, ya ni hu ku ka uy gun
re ka be ti bo za bi le cek tüm ki þi le re bo zul ma mýþ re ka be tin tüm ka tý lan la rýn men fa ati ne sað lan ma sý
için yö nelt miþ tir. Ko ru nan sa de ce ra kip ler, on lar bað la mýn da iþ let me ler ve so yut an lam da hak lý, dü -
rüst, hu ku ka uy gun re ka bet de ðil, ay ný za man da alý cý lar ve dar söy lem de tü ke ti ci ler dir. Bu se bep le,
te da rik çi ler ile ge niþ an lam da alý cý lar ara sýn da ki iliþ ki ku ral la rýn kap sa mý na alýn mýþ týr. Alý cý nýn ve -
ya te da rik çi nin ra kip sý fa tý ný ta þý ma sý na ge rek yok tur. Söz ko nu su ye ni lik (a) ben di nin (6) nu ma ra -
lý alt ben din de be lir gin dir. Ucuz lu ðu se çil miþ ba zý mal la ra uy gu la yýp, ya ni bun la rý te da rik fi ya tý nýn
al týn da sa týp av lan mak is te nen müþ te ri ler dir. Bu nun gi bi (a) ben di nin (2) nu ma ra lý alt ben din de ger -
çe ðe ay ký rý, ya nýl tý cý, al da tý cý kar þý laþ týr ma lar ile ko ru nan ge ne alý cý lar dýr. Öy le ise ko ru nan lar; ra -
kip ler, te da rik çi ler, alý cý la rý özel lik le tü ke ti ci ler dir.

Bi rin ci fýk ra nýn (a) ben di: 
(1) nu ma ra lý alt bent: Ge nel ola rak "kö tü le mek" di ye ad lan dý rý lan bu hü küm 6762 sa yý lý Ka -

nu nun 57 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü nün bir de ði þik lik le tek ra rý dýr. De ði þik lik "fi yat la rý -
ný" söz cü ðü nün ek len miþ ol ma sýn dan dýr. Kö tü le me so yut ola ya gö re ka ra la ma yý, per de le me yi, de -
ðe ri ni kü çüm set me yi ve dü þürt me yi kap sar. Hük mün ye ni bo yu tu kö tü le me nin, per de le me nin, kü -
çüm set me nin fi yat la ra da yö ne lik ol ma sý dýr. Kö tü le me iki ey lem le ifa de edil miþ tir: Ya nýl tý cý ve ya
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ge rek siz ye re in ci ti ci açýk la ma lar. Bu iki ey le min de nes nel bir de ðer len dir me ile ger çek ol ma ma sý
ge re kir; ya ni kö tü le me de bu lu na nýn açýk la ma la rý ger çek se hak sýz re ka bet oluþ maz. "Yan lýþ" söz cü -
ðü hük mün ama cý ný açýk ça be lirt mek te dir. Öð re ti de ve ba zý mah ke me ka rar la rýn da "ya nýl tý cý" kav -
ra mý; iþ ürü nü ne, fa ali ye te, mal la ra ve ya fi ya ta iliþ kin açýk la ma nýn ve ya ni te len dir me nin, tak dim
edi liþ tar zý nýn, se çi len söz cük le rin, re sim le rin ve ya ya pý lan kar þý laþ týr ma nýn he def kit le de ve ya ki -
þi ler de bý rak tý ðý ge nel iz le nim le, bun la rýn açýk la ma ko nu su nu ol du ðun dan de ði þik ve olum suz al gý -
la ma sý þek lin de ifa de edil miþ tir. "Ya nýl tý cý" iba re si he def kit le ve ya fark lý bir de yiþ le mu ha tap la bir -
lik te de ðer len di ril me li dir. Ge rek siz ye re in ci ti ci be yan lar, ama cý ný aþan de ðer yar gý la rý dýr; ama cýn
aþýl ma sýy la yar gý lar (eleþ ti ri de de ni le bi lir), ger çek dý þý ve ya ger çe ðe uy ma yan, ger çek le bað daþ ma -
yan ve ya ger çe ðe ters hâle gel miþ tir. Öl çü süz lük ve üs lup ger çek pa yý nýn mev cu di ye ti ne rað men
eleþ ti ri kav ra mý ile uyuþ mu yor sa, eleþ ti ri (be yan) in ci ti ci dir. Öl çü süz lük hat ta ger çe ðe uy gun luk sý -
ný rý ný zor lu yor sa, ge ne ge rek siz ye re in ci ti ci lik ten sö ze di lir. "Mal" ile ger çek an lam da ti ca re te ko -
nu, bir ge rek si ni me ce vap ve ren bir þey kas te dil miþ tir. Ýþ ürü nü ise çok da ha ge niþ tir. Bir pa tent, ta -
sa rým, ma ka le, film, sah ne ye ko yuþ, bir ic ra, iþ ürü nü dür. Kö tü le me se be biy le hük mün uy gu la na bil -
me si için ku su run var lý ðý þart de ðil dir. Hü küm "baþ ka sý nýn" ya ni doð ru dan bir ki þi nin ve ya ki þi li ði
ol ma yan bir top lu lu ðun kö tü len me si ha lin de de uy gu la nýr. Me selâ, "X Ku ru Te miz le yi ci nin" ver di -
ði ha sar se be biy le da va edil di ði ün lü bir diþ çi nin ça lý þa ma ya cak ka dar has ta ol du ðu gi bi. 

(2) nu ma ra lý alt bent: (1) nu ma ra lý alt bent baþ ka sý nýn mal la rý ný kö tü le me ol ma sý na kar þý lýk
(2) nu ma ra lý alt bent ken di ni ve ya üçün cü ki þi yi re ka bet te avan taj lý du ru ma ge tir mek þek lin de ta ný -
tý la bi lir. Kay nak ta 1995'de ya pý lan bir de ði þik lik le ye ni bir þe kil alan bu bent iki var sa yý mý içer mek -
te dir: Ger çek dý þý ve ya ya nýl tý cý be yan la rý ya pa nýn (1) ken di si ne, (2) re ka bet te üçün cü ki þi ye avan -
taj sað la ma sý.

"Avan taj sað lan ma sý" hü küm de re ka bet te öne çý kar mak þek lin de ifa de edil miþ tir. Öne ge çir me -
nin öv me ve ya üs tün lük be lir ti ci þe kil de ol ma sý ge rek mez; ger çek dý þý ve ya ya nýl tý cý ol ma sý ye ter -
li dir. Bu, ak sak lý ðý, es ki miþ li ði, aþýl mýþ lý ðý, el ve riþ siz li ði, sað lý ða za rar lý mad de yi (me selâ ben zo it
mad de si nin mik ta rý ný yaz ma ya rak ve ya ora ný kü çük gös te re rek) ve ya et ki le þi mi sak la ya rak ve ya ge -
çiþ ti re rek ve ya yan lýþ coð rafî kö ken ve re rek (me selâ, þa rap ta baþ ka üzüm kul la nýl dý ðý hal de "ka le -
cik ka ra sý" de ni le rek), gra maj da doð ru ol ma yan ra kam lar ya za rak ola bi lir. Ger çek dý þý ve ya ya nýl -
tý cý be yan lar; be ya ný ya pan ki þi nin ken di fir ma sý, iþ let me yi ta ný tý cý iþa ret le ri, iþ ürün le ri, ça lýþ ma la -
rý, fi yat la rý vs. hak kýn da ola bi le ce ði gi bi, üçün cü ki þi nin biz zat ken di si ne, fir ma sý na, ürün le ri ne ve
sa ire ye iliþ kin bu lu na bi lir. Ger çek dý þý ve ya ya nýl tý cý be yan lar, en ge niþ an lam da alý cý la rýn alým ka -
rar la rý ný et ki le me ye yö ne lik tir. An cak da va cý nýn bu ama cý is pa tý þart de ðil dir. Ger çek dý þý ve ya nýl -
tý cý be yan lar ka nun ta ra fýn dan eþit güç te de ðer len di ril miþ tir. Ya nýl tý cý kav ra mý ba ký mýn dan (1) nu -
ma ra lý alt bent için ya pý lan açýk la ma la ra ba kýl ma lý dýr. Ger çek dý þý; ya lan, doð ru ol ma yan, ger çe ði
sap tý ran an la mýn da dýr. Her iki et ki le yi ci ol gu in ce le nir ken, he def kit le nin ve so mut ola yýn özel lik -
le ri dik ka te alýn ma lý dýr. Bent, dü rüst lük ku ral la rý ný sý nýr lý sa yý ola rak say ma mýþ týr. 

Üçün cü ki þi ye avan taj sað lan ma sý med ya ara cý lý ðý ile ya pý la bi lir. Bir uz man lýk der gi sin de yan -
lýþ test yön te mi uy gu la na rak baþ ka bir mar ka ya üs tün lük sað lan ma sý gi bi. Yok sa, uz man la rýn, o ko -
nu da ni te li ðe sa hip ki þi le rin, tü ke ti ci yi ay dýn lat mak ama cýy la yap týk la rý bi lim sel yön tem ve de ðer -
len dir me ler hük mün kap sa mý dý þýn da dýr.

Hü küm de, sa týþ kam pan ya la rý açýk ça vur gu la na rak hük me bo yut ka zan dý rýl mýþ týr. Sa týþ kam -
pan ya la rý sa de ce mev sim so nu sa týþ la rý de ðil, her tür lü kam pan ya yý ve pro mos yo nu ve bun la ra iliþ -
kin prog ram la rý kap sar.



---- 88 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

(3) nu ma ra lý alt bent: Ben di ta ným la ya bi le cek baþ lýk "hak ký ol ma yan un van la rý, mes lek, de re -
ce ve sem bol le ri ni kul lan mak" ola bi lir. Bu bent 6762 sa yý lý Ka nu nun 57 nci mad de si nin (4) nu ma ra -
lý ben di nin tek ra rý dýr. Kay nak ta fark lý bir laf za sa hip bu lu nan hü küm, öð re ti ve mah ke me ka rar la rýy -
la oluþ muþ bu lu nan bi ri ki mi ko ru mak ama cýy la ay nen ko run muþ tur. Ýs viç re dü zen le me sin de ki la fýz,
Ta sa rý hük mün den de ði þik yo rum la ra ve uy gu la ma la ra yol aça cak de ði þik lik ler ve özel lik ler içer me -
mek te dir. Hük mü açýk la yý cý ör nek ler: "Pa ris’ten dip lo ma lý ter zi", "Chris ti an Di or'un Kal fa sý", "Ödül -
lü Çe vir men", "Pro fe sör diþ çi", "El le rin de do ðal güç bu lu nan aku punk tur cu X" gi bi.

(4) nu ma ra lý alt bent: Bu bent ka rýþ tý rýl ma yý, ya ni 6762 sa yý lý Ka nu nun 57 nci mad de si nin (5)
nu ma ra lý ben din de kul la ný lan te rim le il ti ba sý dü zen le mek te dir. (4) nu ma ra lý alt ben din il ke le ri ve
ama cý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 57 nci mad de si nin (5) nu ma ra lý ben di ile öz deþ ol ma sý na rað men la fýz -
da fark lý dýr. An cak, bu de ði þik lik 6762 sa yý lý Ka nun da ki hük mün öð re ti ve mah ke me ka rar la rýn da -
ki bi ri ki mi nin fe da edil me si, uy gu la na maz ka bul edil me si an la mý ný ta þý ma mak ta dýr. Çün kü, ka rýþ tý -
rýl ma (il ti bas) kav ra mý, po zi tif hu kuk la rüs tü an la mý ve iþ le vi ile var lý ðý ný sür dür mek te dir. Mark
KHK "il ti bas" ye ri ne "ka rýþ tý rýl ma"yý kul lan dý ðý ve bu te rim öð re ti ve iç ti hat lar da yer leþ me ye baþ -
la dý ðý için, bu ra da da ay ný te rim ter cih edil miþ tir. Bu se bep le bent te ba sit an cak kap sa mý ge niþ bir
ifa de ye yer ve ril miþ tir. "Ka rýþ tý rýl ma", ya nýlt ma yý, kan dýr ma yý, yan lýþ al gý lat týr ma yý da kap sar. Hü -
küm, ka rýþ tý rýl ma yý dýþ gö rü nüþ (ta ný tým, tak dim-gör sel lik) ve du yu ruþ (ses yö nün den ben zer lik)
bað la mýn da dü zen ler. Ýç ben zer lik ten do ðan ka rýþ tý rýl ma (me selâ elek trik dev re nin ve ya ya rý ilet ken
to pog raf ya sý nýn ben zer li ði) hük mün kap sa mý dý þýn da dýr. Ýç ben zer lik "ka rýþ tý rýl ma" kav ra mý ile ta -
ným lan maz. Dýþ gö rü nüm ko ru ma sý, tak dim, þe kil, ta sa rým ve do na ným ko ru ma sý dýr. Ka rýþ tý rýl ma
nes nel de ðer len dir me yi ge rek ti rir. 

6762 sa yý lý Ka nun hük mü, baþ ka sý nýn "ad, un van, mar ka, iþa ret gi bi ta nýt ma va sý ta la rý ile il ti -
ba sa mey dan ve re bi le cek su ret te, ad, un van, mar ka, iþa ret gi bi ta nýt ma va sý ta la rý" cüm le par ça sý na
yer ver miþ tir. Oy sa, aný lan ayýrt edi ci iþa ret le re iliþ kin ka rýþ tý rýl ma ko þul, hü küm ve so nuç la rýy la bir -
lik te ken di özel ka nun hük mün de ka rar na me le rin de, ya ni MarkKHK'da, End TasKHK'da,
Co ðÝþKHK'da ve un van la il gi li ola rak TK'da ay rýn tý lý bir þe kil de dü zen len miþ tir. Bu ra da tek rar edil -
me le ri hem ge rek siz dir, hem de yo rum güç lük le ri ne se bep ol mak ta dýr. Aný lan cüm le par ça la rý nýn
bu ra da yer al ma la rý, hak sýz re ka be te iliþ kin hü küm le rin fikrî mül ki ye te iliþ kin dü zen le me ler de kü -
mü la tif uy gu lan ma sý yö nün den de ge rek li gö rü le mez. 

(5) nu ma ra lý alt bent: Kay nak Ýs viç re hak sýz re ka bet hu ku ku na 1986 Ka nu nu ile gi ren,
AET'nin 84/450 sa yý lý Yö ner ge sin de ve bun da ya pý lan de ði þik li ði içe ren Yö ner ge de (28.05.1991)
dü zen le nen kar þý laþ týr ma lý rek lam hük mü hu ku ku muz da ye ni dir. Bent bu tür rek la mýn dü rüst lük ku -
ral la rý na ay ký rý ol du ðu hal le ri gös ter mek te dir. Kar þý laþ týr ma lý reklamda, bir iþ let me ken di ürü nü ile
baþ ka sý nýn ürü nü nü açýk ça be lir gin vur gu ya pa rak kar þý laþ tý rýr. "Baþ ka sý"nýn, adýy la be lir til me si ve -
ya ta ným lan ma sý ge rek li de ðil dir. Ra kip le ri iþa ret eden bir ifa de de "baþ ka sý" ola bi lir. Kar þý laþ týr ma -
lý rek la ma ör nek ler: "Sü per mar ket (x)'den da ha ucu za da ha ka li te li si", "De ter ja ný mýz ta ný dý ðý nýz
(X) de ðil dir. Þüp he siz (X)'den da ha ucuz, da ha et ki li, üs te lik (X)'den da ha çev re ci", "Her ke sin kin -
den da ha ucuz ve sað lýk lý". Çün kü, kar þý laþ týr ma lý reklam ku ral ola rak hu ku ka ay ký rý de ðil dir, ka nu -
nen dü rüst lük ku ral la rý na ay ký rý sa yýl ma mýþ, ya sak lan ma mýþ týr. Hu ku ka ay ký rý olan, nes nel yön den
ger çek dý þý ve öl çü yü aþan abar tý lý kar þý laþ týr ma lý rek lam dýr. 

Kar þý laþ týr ma, rek la mý ya pa nýn ken di si ve ya re ka bet te avan taj lý du ru ma ge tir mek is te di ði ki þi
ile ra kip ve ya ra kip ler ara sýn da ol ma lý dýr. Kar þý laþ týr ma ko nu la rý, ki þi ler (ki þi lik ler), mal lar, iþ ürün -
le ri, fa ali yet ler ve fi yat lar dýr. Dü rüst lük ku ral la rý na ay ký rý olan, kar þý laþ týr ma da be yan la rýn, açýk la -
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ma la rýn, ele alý nan kar þý laþ týr ma un sur la rý nýn doð ru ol ma ma sý, ya ni yan lýþ ve ya ya nýl tý cý ol ma sý ya
da ra ki bin ünü nü ve ya ürün le ri nin sö mür me si, yan lýþ tak dim edil me si, ta ný týl ma sý, üs tün yan la rý nýn
sak lan ma sý dýr. Bu na gö re, hük mün üç kar þý laþ týr ma lý rek la mý içer di ði gö rü lür: Yan lýþ, ya nýl tý cý ve
ra ki bi sö mü rü cü kar þý laþ tý rý cý rek lam. Yan lýþ kar þý laþ týr ma lý rek lam, da yan dý ðý ol gu lar yan lýþ olan,
ger çe ðe uy ma yan, ger çe ði sap tý ran, ger çek or ta ya kon du ðun da (is pat lan dý ðýn da) doð ru ol ma dý ðý or -
ta ya çý kan rek lam de mek tir. Abar tý lý rek la mýn yan lýþ rek lam sa yý lýp sa yýl ma ya ca ðý, so mut ola ya gö -
re be lir le nir. Abar tý, bir rek la mý yan lýþ de ni len ala na so ka bi lir. Bu ta ma men mah ke me nin tak di ri ne
kal mýþ týr. Baþ ka bir de yiþ le bir rek la mýn "abar tý lý" ol ma sý onun "yan lýþ" ola ma ya ca ðý an la mý na gel -
mez; yan lýþ ola rak ka bul edil me si ni ön le ye mez. Bir rek lam, 260 km. hýz la gi den X mar ka oto mo -
bil de du yu lan se sin mo tor dan de ðil rad yo dan ge len mü zik se si ol du ðu nu söy lü yor sa, an cak bu ger -
çek de ðil se, yan lýþ ve do la yý sýy la hu ku ka ay ký rý dýr. "Te pe de yal nýz" tü rü rek lam lar da, ger çe ði yan -
sýt mý yor sa yan lýþ kar þý laþ týr ma lý rek lam hük mü ne tâbi olur. An cak "Te pe de yal nýz" rek lam la rýn da
ba zen doð ru ve ya yan lýþ so nu cu na var mak pek ko lay ol ma ya bi lir. Ýs viç re Fe de ral Mah ke me si önü -
ne ge len "Ýs viç re'nin en bü yük sü rü cü oku lu" ola yýn da, öð ren ci sa yý sý nýn mý, ci ro nun mu yok sa di -
ðer hu sus la rýn mý esas alýn ma sý ge rek ti ði tar tý þýl mýþ tý. Bu ra da da tak dir, mah ke me ye ait tir. 

Kar þý laþ týr ma lý rek lam lar da gö rüþ açýk la ma la rý nýn na sýl de ðer len di ri le ce ði, doð ru/yan lýþ tes ti ne
tâbi tu tu lup tu tul ma ya ca ðý, hük mün so yut ve ge nel ni te li ði do la yý sýy la ge ne so mut olay ger çe ði ne
bað lý ola rak mah ke me ye ait tir. 

Reklâm ko nu su ürü nün, ma lýn, fa ali ye tin ve sa ire nin he de fi (mu ha ta bý) olan or ta la ma tü ke ti ci -
de yan lýþ an la ma la ra, zan la ra, al gý la ma la ra, dü þün ce le re yo la çan (se bep olan) açýk la ma lar, de ðer len -
dir me ler, yar gý lar vs. içe ren rek lam lar ya nýl tý cý dýr. Ya nýlt ma is ta tis ti ki bil gi ler, te mel le ri fark lý fi yat -
lar, önem li ve et ki li ola nýn at la nýl ma sý, kar þý laþ týr ma nýn il gi siz ve önem siz ler ara sýn da ya pýl ma sýy la
ger çek leþ ti ri lir (ya pý lýr).

Ra ki bin ken di sin den, mal la rýn dan, iþ ürün le rin den, fa ali yet le rin den, ta nýn mýþ lý ðýn dan ge rek siz
ye re ya rar la nan, bun la rý ge rek siz ye re reklama alan kar þý laþ týr ma lý rek lam lar da dü rüst lü ðe ay ký rý -
dýr. Kay nak Ka nun da "un nö tig an leh nen der We ise" þek lin de ifa de edi len ve Türk çe de "ge rek siz ye -
re ta nýn mýþ lý ðýn dan ya rar lan ma" kar þý lý ðý nýn ter cih edil di ði bu tür rek lam da ra ki bin ta nýn mýþ lý ðý nýn
sö mü rü sü var dýr. Ýs viç re Fe de ral Mah ke me si nin bir ka ra rý na ko nu olan olay da bir ya ta ðýn (dö þe ðin,
þil te nin) reklamý bir ra ki bin ya ta ðý ile kar þý laþ tý rý la rak ya pý lý yor du. Ra ki bin ürü nü "Lat tof lex" di ye
bi li ni yor du. Reklamda "Lat tof lex'e kar þý bir ürün ola rak ye ni san sas yo nel bir þil te ge liþ tir dik, bi zim -
ki ye ni bi co-flex þil te" de nil di. Gö rül dü ðü gi bi bu ra da ra ki bin ürü nü ad ve ri le rek rek la ma ko nul muþ,
kar þý laþ týr ma da onun ta nýn mýþ lý ðýn dan, gü ve nir li ðin den ya rar la nýl mýþ týr. Kar þý laþ týr ma lý reklamda,
kö tü le me ((1) nu ma ra lý alt bent) ve avan taj lý du ru ma ge tir me ((2) nu ma ra lý alt bent) sö mü rü bað la -
mýn da ya pýl mak ta dýr.

Fi yat lar da kar þý laþ týr ma lý reklamýn özel lik le ko nu su nu oluþ tu rur. Kar þý laþ týr ma ucuz luk te me -
lin de dir. Hu ku ka ay ký rý olan, þart la rýn, kar þý laþ tý rý lan la rýn fark lý ol ma sý dýr. Ni ha yet kar þý laþ týr ma lý
ilânýn bir di ðer uy gu la ma ala ný ürün, fa ali yet, mal test le ri dir. Da ha ön ce de be lir til di ði gi bi öl çü bi -
lim sel lik tir. 

(6) nu ma ra lý alt bent: Bu ben din ko nu su olan hak sýz re ka bet ey le mi Ýs viç re öð re ti sin de, "gös -
ter me lik (mos tra) ile al dat ma" ve ya "mos tra ile av la ma" di ye ad lan dý rýl mak ta dýr. Kas te di len, ba zý
mal la rýn se çil me si, on la rýn fi ya tý nýn te da rik fi ya tý nýn al týn da mos tra (gös ter me lik) ola rak sa tý þa su -
nul ma sý, böy le ce av la nan tü ke ti ci nin al da týl ma sý dýr. Mos tra kul lan mak arz (sun ma) þek li dir. Hü -
küm de ki "se çil miþ ba zý mal la rýn " iba re si "mos tra"yý ifa de et mek te dir. 



---- 90 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Dü rüst lü ðe ay ký rý olan, su nu lan ma lýn "mos tra" ro lü oy na ma sý, ya ni ka li te si ve te da rik fi ya tý ile
se çil miþ mal la ra hat ta mik ta ra öz gü len miþ bu lun ma sý dýr. Ger çek te su na nýn ma lý, mos tra nýn ka li te si
dü ze yin de de ðil dir ve ya mos tra yý gös te re nin elin de mos tra nýn ka li te sin de ye te ri ka dar mal yok tur
ve ya sa tý cý o ka li te de ma lý  var sa - da ha yük sek fi yat la sat mak ta, sat ma yý amaç la mak ta dýr. Mos tra -
lýk mal sa tý cý ve ya tak dim edi ci ta ra fýn dan çe þit li amaç lar la kul la ný la bi lir: Yük sek ka li te, dü þük fi -
yat la av la nan müþ te ri ye baþ ka mal, baþ ka fi yat uy gu la mak vs. Müþ te ri top lam arz ko nu sun da ya nýl -
tý la bi lir. Müþ te ri sa týþ ye ri ne git ti ðin de ve ya mal ken di si ne gön de ril di ðin de, ka li te si, sý ný fý ve özel -
lik le ri iti ba rýy la hat ta ba zen fi ya týy la baþ ka bir mal la kar þý la þa bi lir ya da o ma lýn bit ti ði be lir ti lip
baþ ka fi yat ta mal ve ri le bi lir. Av la nan müþ te ri nin na sýl kö tü ye kul la nýl dý ðý önem li de ðil dir; bu hü -
küm  de bel li bir þek le ve ka lý ba da bað lan ma mýþ týr. Mos tra ile av la ma yön te mi, bir an lam da ahlâk
ku ral la rý ile bað daþ ma ya bi lir. An cak bu hu sus hük mün uy gu lan ma sýn da önem ta þý maz.

Hü küm ya nýl ma nýn han gi hal ler de var lý ðý nýn ka ri ne ola rak ka bul edi le ce ði ni de gös ter miþ tir:
Bu nun için reklamý ya pý lan fi ya týn ay ný çe þit mal la rýn (iþ ürün le ri nin ve ya fa ali ye ti nin) ben zer ha -
cim de alý mýn da uy gu la nan te da rik fi ya tý nýn al týn da ol ma sý ge re kir. Baþ ka bir de yiþ le an cak bu hal -
de ya nýlt ma ka ri ne si ka bul edi lir. Önem li olan ay ný çe þit mal, ben zer ha cim de alým dýr.

Ra kip le rin ye te ne ði hak kýn da ya nýlt mak ile kas te di len, on la rýn ka pa si te si ne iliþ kin ola rak alý cý -
la rýn ha ta lý al gý la ma ya yö nel til me si dir. Te da rik fi ya týn dan o ma lýn sa tý cý ya mâl ol ma fi ya tý an la þý lýr. 

(7) nu ma ra lý alt bent: Bu ben din ko nu su, müþ te ri ye ar ma ðan lar, prim ler ve ra bat lar gi bi avan -
taj lar va ad ede rek, ve re rek ve ya ta ný ya rak müþ te ri le rin ma lýn ka li te si, ta ze li ði, de fo lu olup ol ma dý -
ðý ko nu sun da faz la dü þün dür me den, yö nel til me si dir. Hük mün aðýr lýk mer ke zi müþ te ri nin su nu mun
ger çek de ðe ri hak kýn da ya nýl týl ma sý dýr. 

Bu bent dü rüst lü ðe ay ký rý iki ey lem içer mek te dir: (1) Müþ te ri nin ka rar ver me öz gür lü ðü ya nýl -
ma ile et ki len mek te dir (2) Ma lýn de ðe ri ar ma ðan lar, be del siz ve ri len mal lar la sak lan mak ta, müþ te -
ri bu nu dü þün mek ten sap tý rýl mak ta dýr. Hü küm de ki "su num" söz cü ðü, icap an la mý ný da içe rir.

(8) nu ma ra lý alt bent: Bu bent her tür lü sal dýr gan sa týþ yön te mi ni kap sa mak ta dýr. Hü küm sal -
dýr gan rek lam la rý içer mez. Baþ lý ca se bep ler þun lar dýr: (1) Ben din mer kez un su ru sa týþ yön te mi dir.
Rek lam ise di ðer doð ru dan iþ lev le rin ya nýn da sa tý þa yar dým cý bir araç týr. Ay rý ca hük mün te me lin de -
ki dü þün ce, müþ te ri nin mak bul sa yý la ma ya cak güç psi ko lo jik du ru ma so ku la rak sa týn al ma zo run -
lu ðu al týn da bý ra kýl ma sý dýr. Bu dü þün ce özel lik le "sal dýr gan" iba re sin de ifa de si ni bu lur. Kas te di len,
þa þýr tan, bek len me dik evin ka pý sý na ge le rek ya pý lan (ka pý dan), bir kam yon dan ve ya yol dan zor la çe -
vi re rek ya pý lan sa týþ lar dýr. Rek lam da ise bu un sur mev cut de ðil dir. (2) Di ðer yan dan kay nak Ýs viç -
re Ka nu nu nun ta sa rý sýn da yer alan ve sal dýr gan rek lam la rý açýk ça zik re den iba re, Par la men to da, yu -
ka rý da aný lan ge rek çe ler le hü küm den çý ka rýl mýþ týr.

Bu alt ben din sal dýr gan rek lam la ra yer ver me me si, bu tür rek lam la rýn dü rüst lük ku ral la rý na uy -
gun gö rül dü ðü an la mý na gel mez. Sal dýr gan rek lam lar, ge nel hük mün kap sa mýn da dýr.

"Özel lik le sal dýr gan" iba re sin de ki "özel lik le" ke li me si hük mün uy gu la na bil me si nin þar tý dýr.
Her sal dýr gan sa týþ yön te mi, hak sýz re ka bet oluþ tur maz. Ak si hal de, tüm iþ por ta cý la rýn, kam yon ve -
ya mi ni büs ten sa týþ ya pan la rýn, oto mo bi le el sal la yýp si zi lo kan ta sý na da vet eden le rin bu hük mün
kap sa mý na gir me si ge re kir. Oy sa, amaç bu de ðil dir. Önem li olan sal dýr gan lý ðýn özel lik ta þý ma sý ve
mu ha ta bý ný ade ta kö þe ye sý kýþ týr ma sý dýr. Bu yön den ka pý dan sa týþ önem ka za nýr. Ni te kim Ýsv. BK'da
1990'da ya pý lan de ði þik lik le ek le nen ve 24/03/2000'de yü rür lü ðe gi ren 40a-40g hü küm le ri ka pý dan
sa tý þa önem ver miþ ve ka pý da iþ lem ler ve ben zer söz leþ me le rin fes hi þart la rý ný dü zen le miþ tir. 
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(9) nu ma ra lý alt bent: Bu bent "giz le me" di ye ad lan dý rý lan hak sýz re ka bet ha li ni dü zen le mek -
te dir. Giz le me de ya nýlt ma nýn, ger çe ðe ay ký rý ha re ket et me nin özel bir ha li dir. Onun için hük mün
(2) nu ma ra lý alt ben din den fark lý lý ðý nýn be lir len me si ge re kir. (9) nu ma ra lý alt bent te mal la rýn, iþ
ürün le ri nin ve ya fa ali yet le ri nin, özel lik le ri, mik ta rý, kul la ným amaç la rý ve ya teh li ke le ri giz le ne rek
müþ te ri ya nýl týl mak ta dýr. (2) nu ma ra lý alt ben din ak si ne ya nýl ma sa de ce açýk la ma lar la de ðil ma lýn
bi çi mi, pa ket le me tar zý, eti ket te ki tak dim gi bi gör sel al gý la ma lar da hil her tür lü araç la ya pýl mak ta -
dýr. Me selâ, bü yük bir pa ket ten an cak ya rý sý ný dol du ra cak ka dar çe rez çýk ma sý, týr nak ka dar par fü -
mün bü yük bir þi þe yi ala cak ku tu ya ko nul ma sý, ko lon ya þi þe si nin do luy muþ gi bi gö rün me si ne rað -
men þi þe nin iç hac mi nin çok kü çük ol ma sý gi bi. Ay rý ca (2) nu ma ra lý alt bent müþ te ri ler de da hil pi -
ya sa nýn ra kip ler, ara kul la ný cý lar gi bi di ðer ak tör le ri ne de yö ne lir ken, (9) nu ma ra lý alt bent sa de ce
tü ke ti ci yi dik ka te alan bir hü küm dür. Eti ket te ki bil gi ler de (2) nu ma ra lý alt bent te kul la ný lan "açýk -
la ma la rý" ak la ge ti re bi lir, an cak bir eti ket te, ola sý teh li ke le ri, yan et ki le ri ve sað lý ða do ku nan di ðer
hu sus la rý giz le mek ve ya mev cut ol ma yan ni te lik ve özel lik le re yer ver mek (2) nu ma ra lý alt bent te -
ki açýk la ma dan fark lý dýr. (2) nu ma ra lý alt bent te ki açýk la ma lar "ak tif" (9) nu ma ra lý alt bent te ki ler ise
pa sif ni te lik te dir. An cak iki hü küm ara sýn da ki fark, ge ne de so mut ola ya gö re be lir len me li dir.

(10), (11) ve (12) nu ma ra lý alt bent ler: Bu üç bent doð ru dan tü ke ti ci nin ko run ma sý ile il gi li
bu lu nan hak sýz re ka bet hâlle ri dir. Amaç, tü ke ti ci kre di le rin de, tak sit li sa týþ ve ya ben ze ri sa týþ þart -
la rýn da, bun la ra iliþ kin form ör nek le rin de, ilân ve reklamlar da kul la ný lan be lir siz, ya nýl tý cý, al da tý cý
ve kan dý rý cý ifa de ler, la fýz lar la tü ke ti ci nin ko run ma sý dýr. Form ve söz leþ me ör nek le ri ma lýn fi ya tý ný,
tak sit þart la rý ný, tak sit ma li ye ti ni, ger çek ma li ye ti ka rar ta bi lir. Bu ey lem ler yu ka rý da ki üç ben din uy -
gu la ma ala ný nýn kap sa mýn da dýr. 

Tak sit le sa tý þýn þart la rýn da açýk ol ma mak, uy gu la nan fa izi ve ya va de far ký ný, öde me le rin na sýl
ya pý la ca ðý ný ve tak sit le sa týþ ya pa nýn un va ný ný açýk la ma mak, dü rüst lük ku ral la rý na ay ký rý dýr. Çün -
kü, müþ te ri (ço ðu kez tü ke ti ci) sür priz sa yý la bi le cek oran da yük sek va de fark la rý ve fa iz oran la rý ile
kar þý la þa bi lir; öde me le rin Türk Li ra sý ile ya pýl ma ya ca ðý ný, kre di kar tý kul la nýl ma sý ha lin de ek ko -
mis yon is ten di ði ni son ra dan gö re bi lir. Ýlân bir hol ding den ve ril miþ ola bi lir, sa tý þý ya pa cak fir ma
açýk lan ma dý ðý için, müþ te ri o grup ta ta ný dý ðý þir ket ten baþ ka, ta ný ma dý ðý, da ha ka li te siz mal sa tan
bir þir ket ten mal al mak du ru mun da ka la bi lir.

Bi rin ci fýk ra nýn (b) ben di: 
(b) ben di ile Türk hak sýz re ka bet hu ku ku ye ni bir bo yut ka zan mýþ týr. Bo yut söz leþ me nin ta raf -

la rýn dan bi ri nin söz leþ me nin dý þýn dan ge len ey lem ler le söz leþ me yi ihlâle ve ya so na er dir me ye yö -
nel til me si dir. Bu ye ni bo yut ile saf bo zul ma mýþ, re ka bet, ra kip, tü ke ti ci, te da rik eden ve ge nel ola -
rak ka nun ko run muþtur.

(1) nu ma ra lý alt bent: Bir söz leþ me, ta raf la rý bað la dý ðý gi bi, çok is tis naî ka nunî is tis na lar bir
ya na, sa de ce ta raf lar ca ihlâl edi le bi lir ve so na er di ri le bi lir; an cak üçün cü ki þi ler ta raf lar dan bi ri ni
söz leþ me yi ihlâle ve ya so na er dir me ye yö nel te bi lir. Bir söz leþ me nin salt "ihlâli" hu ku ka ay ký rý dýr;
ihlâl kav ra mý özün de hu ku ka ay ký rý lý ðý içe rir ve ifa de eder. Bir söz leþ me nin bir ta ra fý nýn, açýk ça sý
müþ te ri ko nu mun da bu lu nan ki þi nin, hak lý se be bi var sa, þart lar ge rek ti rir se söz leþ me den do ðan bir
yü küm lü lü ðü nü ye ri ne ge tir me yi red de de bi lir ve ya söz leþ me yi so na er di re bi lir. An cak, edi mi ye ri -
ne ge tir me mek ve ya söz leþ me yi so na er dir mek bir ihlâl ise hu ku ka ay ký rý dýr. Söz leþ me yö nün den
üçün cü ki þi nin söz leþ me nin ta ra fý ný, ya ni müþ te ri yi ken di siy le söz leþ me yap sýn di ye söz leþ me yi
ihlâle ve ya so na er dir me ye yö nelt me si hak sýz re ka bet tir. Bu ey lem za ten Borç lar Ka nu nu nun 41 in -
ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý kap sa mýn da hak sýz fi il dir; (1) nu ma ra lý alt bent bu nun hak sýz re ka bet -
te ki gö rü nü mü nü dü zen le yen bir lex spe ci alis'dir.
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(2) nu ma ra lý alt bent: Bu alt bent (1) nu ma ra lý alt bent ile ay ný dü þün ce ye da yan mak ta ve
onun iþ çi ler, ve kil ler, yar dým cý ki þi ler le ger çek leþ ti ril me si ni dü zen le mek te dir. Bu hü küm 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 57 nci mad de si nin (6) nu ma ra lý ben di nin tek ra rý dýr.

(3) nu ma ra lý alt bent: Üçün cü ki þi le rin ra ki bin iþ çi le ri ni, ve kil le ri ni ve ya di ðer yar dým cý ki þi -
le ri ni üre tim ve iþ sýr la rý ný if þa ya ve ya ele ge çir me ye yö nelt me si es ki hu ku ku muz da da dü zen len miþ -
ti. Ye ni hü küm bir an lam da 6762 sa yý lý Ka nu nun 57 nci mad de si nin (7) nu ma ra lý ben di nin tek ra rý dýr.

(4) nu ma ra lý alt bent: Bu alt bent (b) ben di nin tak sit li sa týþ, kre di li sa týþ vs. sa týþ tür le ri ne uy -
gu lan ma sý dýr.

Bi rin ci fýk ra nýn (c) ben di: 
(c) ben di de hu ku ku muz da ye ni olup bir boþ lu ðu dol dur mak ta dýr. Ye ni hü küm hu ku ken ko ru -

nan fikrî mül ki yet hak la rý hak kýn da ön gö rül müþ de ðil dir; on la rý da kap sa ma mak ta dýr. Hük mün kap -
sa mý na gi ren hu ku ken özel ola rak ko run ma yan an cak, iþ, fa ali yet, üre tim vs. yö nün den önem ta þý -
yan, tek lif, he sap, plan gi bi ürün ler den yet ki siz ya rar lan mak týr. Bu fýk ra hak sýz re ka bet hu ku ku nu
te mel len di ren emek il ke si nin ge niþ bir uy gu la ma sý dýr. Hü küm baþ ka la rý nýn eme ðin den, iþ, so nuç ve
de ne yim le ri hak lý ol ma yan ya rar lan ma la rý ön le me yi amaç la mak ta dýr. Hü küm de ki ya rar lan ma, eko -
no mik ya rar el de et me yi, baþ ka sý nýn eme ðiy le hak lý ol ma dý ðý hal de so nuç al ma yý ifa de et mek te dir.

Bi rin ci fýk ra nýn (d) ben di: (d) ben di ile (b) ben di nin or tak yön le ri var dýr. An cak bi rin ci si el -
de et me, ikin ci si ise kul lan ma yý esas al mak ta dýr.

Bi rin ci fýk ra nýn (e) ben di: Bu bent 6762 sa yý lý Ka nu nun 57 nci mad de si nin (10) nu ma ra lý
ben di ile pa ra lel dir.

Bi rin ci fýk ra nýn (f) ben di: Hü küm ye ni olup, ge nel iþ lem þart la rý ný hu ku ku muz da ilk de fa dü -
zen al tý na al mak ta dýr. 

Mad de 56 - Mad de de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 58 in ci mad de si ba zý de ði þik lik ler le ko run muþ tur.
Kay nak ta da bu mad de de esa sa iliþ kin bir de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr. Ba zý söz cük le rin ye ni len me si
dý þýn da vur gu lan ma sý ge re ken de ði þik lik üçün cü fýk ra da ya pýl mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nun da yer alan,
bir an la mý ve anýl ma ya de ðer ya ra rý ol ma yan, "ken di le ri nin ve ya þu be le ri nin aza la rý bir ve ikin ci fýk -
ra lar ge re ðin ce da va aç ma hak ký ný ha iz ol duk la rý tak dir de" cüm le si Ta sa rý ya alýn ma mýþ bu na kar þý -
lýk tü ke ti ci le rin ik ti sadî men fa at le ri ni ko ru yan ör güt le re da va aç ma hak ký ta nýn mýþ týr.

Mad de 57 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 59 un cu mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. 
Mad de 58 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 60 ncý mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. 
Mad de 59 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 61 in ci mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. 
Mad de 60 - Mad de de ki tek de ði þik lik, Türk Ce za Ka nu nun da ki za ma na þý mý nýn da va za ma na -

þý mý ol du ðu nun be lir til me si dir. Bu açýk lýk la uy gu la ma da ki bir te red düt gi de ril miþ tir. 
Mad de 61 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 63 ün cü mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. 
Mad de 62 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 64 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ -

týr. Ay rý ca mad de ye ni Türk Ce za Ka nu nu nun ce za lar sis te mi ne uy du rul muþ tur. 
Mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben din de, 55 in ci mad de de ya zý lý hak sýz re ka bet fi le le ri ni kas -

ten iþ le yen ler için ce za hük mü ön gö rül müþ tür. An cak, be lir til me li dir ki, ce za hük mü nün uy gu lan -
ma sýn da dik kat edil me si ge re ken hu sus, suç ve ce za la rýn ka nunîli ði il ke si uya rýn ca 55 in ci mad de -
de yer alan bent ler de “özel lik le” iba re sin den son ra sa yý lan fi il le re ay ký rý lýk ha lin de ce za söz ko nu -
su ola bi le cek, mad de de doð ru dan sa yýl ma yan an cak hak sýz fi il oluþ tu ra bi le cek di ðer hal le re ay ký rý -
lýk du ru mun da ise ce za ve ril me ye cek tir. 

Mad de 63 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 65 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.
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BE ÞÝN CÝ KI SIM
Ti carî Def ter ler

Mad de 64 - Bi rin ci fýk ra: Alm. TK’nýn 238 in ci pa rag ra fýn dan alý nan, ba zý hü küm le ri yö nün -
den 6762 sa yý lý Ka nu nun 66 n cý mad de si ile ben zer lik ler içe ren, dün ya ça pýn da ulu sal ve ulus la ra -
ra sý stan dart lar ba ký mýn dan ev ren sel ni te lik ta þý yan bu fýk ra, her ta ci rin ti carî def ter tut mak yü küm -
lü lü ðü ne iliþ kin em re di ci bir ku ral koy mak ta dýr. Bu yü küm lü lük ten hiç bir ta cir ay rýk tu tu la maz. Ta -
cir Ta sa rý nýn 12 nci ve 16 ncý mad de le ri ne gö re ta ným la nýr. Mad de de ve ke nar baþ lý ðýn da "ti carî def -
ter" iba re si kul la nýl mýþ ol ma sý na rað men ger çek te, mu ha se be tu tul ma sý yü kü mü ifa de edil miþ tir;
yok sa kas te di len gün lük def ter, bü yük def ter gi bi def ter ler de ðil dir. "Mu ha se be" ise sis te me gön der -
me ya par. Ta ci rin tü zel ki þi ol ma sý ha lin de def ter le ri tut ma so rum lu lu ðu yö ne ti ci le re ve yö ne tim ku -
ru lu na ait tir. Yö ne ti ci ler ve yö ne tim ku ru lu, il gi li tü zel ki þi ye iliþ kin özel hü küm le re gö re be lir le nir;
so rum lu luk da ay ný hü küm ler çer çe ve sin de sap ta nýr. Def ter tu tul ma sý, ya ni fii len ka yýt la rýn iþ len me -
si ki þi ye bað lý bir gö rev ve yet ki ol ma dý ðý için ka yýt la rýn biz zat so rum lu lar ta ra fýn dan ya pýl ma sý def -
ter le rin so rum lu lar ca biz zat tu tul ma sý an la mý na gel mez. Kas te di len fonk si yon dur. Ano nim þir ket ler -
de bu yü küm lü lük, yö ne tim ku ru lu nun dev re di le mez yet ki le ri baþ lý ðý al týn da Ta sa rý nýn 375 in ci
mad de sin de "Mu ha se be nin ..... il ke le ri nin be lir len me si" þek lin de ifa de olun muþ tur. Def te ri biz zat
tu ta cak ki þi le rin ge rek li bil gi yi ha iz uz man ki þi ler ara sýn dan se çil me si zo run lu ðu, yö ne ti ci ye ve yö -
ne tim or gan la rý na ge ne bir so rum lu luk ha lin de yük len miþ tir.

Def ter le rin, Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Stan dart la rý ný yan sý týr þe kil de ha zýr la nan Tür ki ye
Mu ha se be Stan dart la rý na (m. 88), bu stan dart lar da hü küm bu lun ma yan hal ler de doð ru dan Ulus la ra -
ra sý Fi nan sal Ra por la ma Stan dart la rý'na gö re, ta ci rin ti carî iþ lem le riy le mal var lý ðý du ru mu nu açýk ça
gös te rir þe kil de tu tul ma sý þart týr. Mu ha se be nin tu tu lu þun da Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý ve bu
bað lam da IFRS em re di ci ni te lik te dir. Bu so nuç 88 in ci mad de den do ðar. Hük mün Tür ki ye Mu ha -
se be Stan dart la rý na ve Ta sa rý nýn 88 in ci mad de si ne gön der me yap ma sý özel bir an lam ta þýr. Mu ha -
se be Ver gi Usul Ka nu nu na ve ver gi mev zu atý na gö re tu tu la maz. Mu ha se be ver gi için tu tul maz. Ver -
gi ve ri le ri ni ve so nuç la rý ný bu su ret le tu tu lan mu ha se be ye da yan dý rýr. Bi rin ci fýk ra nýn bi rin ci cüm -
le si def ter tut ma nýn ka nunî ama cý ný ke sin bir tarz da, açýk lýk öð re ti si ne ve bu öð re ti yi yan sý tan dog -
ma sý na uy gun bir þe kil de koy mak ta dýr. Açýk lý ðýn öl çü sü, uz man bir üçün cü ki þi nin def ter ler den edi -
ne ce ði fi kir dir. Baþ ka bir de yiþ le, söz ko nu su uz man ki þi def ter ler den iþ let me nin du ru mu nu an la ya -
bil me li dir. "Üçün cü ki þi" iba re si, ta cir den ba ðým sýz lý ðý ve yan sýz lý ðý ifa de eder. Bu hü küm, def ter -
le rin ay ný za man da uz man ca, pro fes yo nel lik il ke le ri ne gö re, mes lek eti ði, yön te mi ve te rim le ri uya -
rýn ca tu tul ma sý ge re ði ni de or ta ya koy mak ta, yok sa def ter le rin her ke sin de ðil, sa de ce uz man la rýn
an la ya bi le cek le ri tarz da tu tul ma sý an la mý na gel me mek te dir. "Makûl bir sü re" ile kas te di len, def te ri
in ce le yen uz ma nýn ba zý ka yýt la rý an la ya bil mek ama cý ile ay rý ca araþ týr ma yap ma sý na, bil gi top la ma -
sý na, açýk la ma is te me si ne ge rek ol mak sý zýn, o kay dý, se be bi ni, da ya na ðý ný ve ge re ðin de so nuç la rý ný
de ðer len di re bil me si dir. Uz ma nýn "fi kir edin me si" de mek ta ci rin mal var lý ðý du ru mu nun, borç la rý ný
ye ri ne ge tir me ye ye ter li olup ol ma dý ðý yo ru mu nu ya pa bil me si dir, yok sa bir de ne tim ele ma ný gi bi
de ne tim so nuç la rý ný or ta ya koy ma sý, dö küm yap ma sý, so nuç la rý be lir le me si aran maz.

Yü küm ta cir sý fa tý ný ka zan ma, ta cir sa yýl ma ve ta cir gi bi so rum lu ol ma ta ri hin den ve ya anýn -
dan iti ba ren baþ lar (m. 87), sak la ma yü küm lü lü ðü bir ya na, ta cir sý fa týn, ta cir gi bi sa yýl ma ve ta cir
gi bi so rum lu ol ma ko nu mu nun son bul ma sý na ka dar de vam eder. Ýlk iki var sa yým da ta ci rin kay dý -
nýn ti ca ret si ci lin den si lin me si esas alý na bi lir. Son var sa yým da ise yü kü mün son bul ma sý so mut ola -
ya gö re be lir le nir.
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Te mel def ter ler dý þýn da han gi def ter le rin tu tul ma sý ge rek ti ði hü küm de be lir til me miþ tir. 6762 sa -
yý lý Ka nun da ol du ðu gi bi, "iþ let me nin ni te li ði nin ve öne mi nin ge rek tir di ði" öl çü sü ile def ter le rin be -
lir len me si uy gun de ðil dir. Bu nu Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý Ku ru lu be lir le me li dir. Def te rin uy -
gun tu tul ma ma sý, ce zaî yön den bu Ka nu na ve il gi li di ðer ka nun hü küm le ri ne gö re so nuç lar do ðu rur. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra da bel ge le me ve kay dýn bel ge ye (ev rak-ý müs bi te ye) da yan ma sý il ke -
si ön gö rül müþ tür ("Bel ge yok sa ka yýt da yok tur" il ke si). Hü küm tek nik ge liþ me le re uy gun ola rak
sak la ma or ta mý ný sý nýr la yý cý ol ma yan, ge liþ me le re açýk bir tarz da gös ter miþ tir. 

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra def te re res mi yet ve ril me si ya ni onay ge re ði ni be lirt mek te ve bu -
nun usu lü nü gös ter mek te dir. Dör dün cü cüm le bir uy gu la ma hük mü ol du ðu için ay rýn tý lar Sa na yi ve
Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn dü zen le me si ne bý ra kýl mýþ týr. Ta sa rý 6762 sa yý lý Ka nu nun 69 un cu mad de sin de
4884 sa yý lý Ka nun la ya pý lan de ði þik lik le, ku ral ola rak uyum içe ri sin de dir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 69
un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn üçün cü cüm le si no ter ya nýn da si cil me mu ru na da onay yet ki si ni
ver miþ tir. Bu yet ki nin 6762 sa yý lý Ka nun da si cil me mu ru na ta nýn ma sý nýn se be bi, þir ket le rin ku ru lu -
þu nu sü rat len dir mek tir. Ku ru luþ sý ra sýn da oda ge rek li bel ge yi der hal ve re bi le cek ve doð ru dan doð -
ru ya si ci le gi di le rek þir ke tin tes ci li ger çek leþ ti ri le bi le cek tir. Baþ ka bir de ðiþ le, no ter ara dan çý ka bi -
le cek tir. Bu amaç göz önün de tu tu la rak si cil mü dü rü nün onay yet ki si ku ru lu þa öz gü len miþ tir. Di ðer
yan dan, Ta sa rý da, uy gu la ma da ki ba zý ak sak lýk la ra en gel ol mak için fa ali yet bel ge si nin no te re su nul -
ma sý ge re ði ön gö rül müþ tür. 

Bu mad de ile def ter le rin tü mü açý lýþ ve ka pa nýþ ona yý na tâbi tu tul muþ tur. Bu de ði þik li ðin se be -
bi çift def ter kul la ný mý ný ola bil di ðin ce en gel le mek tir. Çift def ter sa de ce he sap la ra iliþ kin ti carî def -
ter ler de de ðil, ay ný za man da pay def te ri, ka rar def te ri ve ge nel ku rul ka rar def ter le rin de de sýk rast -
la nan bir ol gu dur. Bu def ter ler den her han gi bi ri ka pa týl ma dan ye ni si açý la bil mek te, ih ti laf lar da mah -
ke me nin önü ne de ði þik def ter ler çý ka bil mek te dir. Bu ço ðu kez hi le li bir dav ra nýþ teþ kil eden çift def -
ter uy gu la ma sý na özel lik le pay def te riy le, yö ne tim ku ru lu ka rar def te rin de  çok sýk rast lan mak ta dýr.
Uy gu la ma da sý ký þýk lý ða yol aç ma mak için onay sü re si iz le yen fa ali yet dö ne mi nin al týn cý ayý na ka -
dar uza týl mýþ týr.

Dör dün cü fýk ra: Uy gu la ma da tar týþ ma lý olan bir ko nu ya açýk lýk ge tir mek te dir. Pay, ka rar ve
mü za ke re def ter le ri nin ti carî def ter sa yýl ma sý te ori ye uy ma mak ta, uy gu la ma nýn ge rek si ni mi ni duy -
du ðu gi bi ku ral ola rak ka nu na gir miþ bu lun mak ta dýr. Ku ra lýn ama cý, ka ri ne oluþ tur mak, is pat ta yar -
dým cý ol mak gi bi iþ lev le re sa hip söz ko nu su def ter le re, ti carî def ter le re uy gu la nan gü ven ve di sip -
lin ku ral la rý ný uy gu la ya bil mek tir. Uy gu la ma da tas dik le re tâbi ol ma yan bu def ter le rin ço ðu kez gü -
ve ni le mez du rum da ol duk la rý gö rül müþ tür. 

Mad de 65 - Bi rin ci fýk ra: Alm. TK.’nýn 239 un cu pa rag ra fýn dan alý nan bu hü küm def ter le rin
tu tul ma sý na iliþ kin þek le iliþ kin ku ral la rý içer mek te dir. Mad de ay rý ca yo rum lan ma yý ge rek tir me ye -
cek ka dar açýk hü küm ler içer mek te dir. Ký salt ma lar, harf ler ve sem bol ler, iþ lem ya pan ki þi le rin ad -
la rý ný, ti carî iþ let me le rin ve þir ket le rin un van la rý ný, ko nu la rý ný, güm rük ve ya di ðer bir dü zen le me nin
po zis yon nu ma ra la rý ný ifa de ede bi lir. Söz ko nu su ký salt ma la rýn, sa yý la rýn, harf ve sem bol le rin an -
lam la rý du rak sa ma ya yer bý rak ma ya cak ke sin lik te ve tek dü ze ol ma lý dýr. Def ter le rin Türk çe'den baþ -
ka dil ile tu tu la ma ya ca ðý em re di ci ni te lik te dir.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, bilânço il ke le rin den ba zý la rý na, ya ni tam lýk, doð ru luk, za ma nýn da ka -
yýt ve dü zen il ke le ri ne açýk ça gön der me yap mak ta, an cak bun la rý ta ným la ma mak ta dýr. Uyul ma sý ge -
rek li il ke ler fýk ra da ya zý lý olan lar la sý nýr lý de ðil dir. Aný lan il ke le rin uy gu la ma sý, def ter le rin tu tul ma -
sýn dan iti ba ren baþ lar. Ýl ke le rin içe rik le ri, kap sam la rý, 88 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý hük mün de ön -
gö rü len kav ram sal çer çe ve le ri, stan dart lar da, öð re ti de ve mah ke me ka rar la rýn da ta ným la nýp an lam ve
bo yut ka za na cak týr. Ýl ke ler def ter le rin ve yýl so nu fi nan sal tab lo la rýn ta þý yý cý ko lon la rý dýr; ev ren sel dir. 
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Tam lýk, ký sa ca iþ let me iþ ve iþ lem le rin ek sik siz ola rak, ya ni her han gi bir boþ luk ya rat ma dan
mu ha se be leþ ti ril me si, kay dý ge re ken bir iþ ve iþ le min ka yýt dý þý bý ra kýl ma ma sý de mek tir. Mu ha se be -
de ki tam lýk il ke si bilânço da ki tam lýk il ke sin den fark lý dýr. Ýkin ci si ak tif ve pa sif le rin tam lý ðý ný, ak tif
ve pa sif lis te si nin ne ek sik ne de faz la ol ma sý ný ifa de eder.

Doð ru luk, kay dýn ger çe ðe uy gun ve sa dýk bir bi çim de iþ ve iþ le mi yan sýt ma sý dýr. Ýþ le min ger -
çe ðe sa dýk bir þe kil de mu ha se be kay dý ha li ne gel me si, in ce le ye nin yan lýþ yo rum la ra yö nel til me den
ak ta rýl ma sý dýr. Bu ra da ger çe ðe bað lý lýk Ýn gi liz ce'de ki "fa ir" söz cü ðü nün kar þý lý ðý dýr. "Fa ir" Ang lo-
Sak son çev re le ri dý þýn da ya ban cý öð re ti de de kul la nýl mak ta ve Ka ra Av ru pa sý dil le rin de tam kar þý -
lý ðý bu lun ma mak ta dýr. Bu güç lük Türk çe'de de var dýr.

Za ma nýn da ka yýt, mu ha se be kay dý nýn za ma nýn da ya pýl ma sý, son ra ya bý ra kýl ma ma sý ge re ði ni
ifa de eder. Ýl ke mu ha se be kay dý nýn 5-10 gün gi bi be lir li sü re için de ya pýl ma sý ný ön gör me mek te, ge -
nel ka bul gö ren mu ha se be ku ral la rý na uy gun ola rak "za ma nýn da" öl çü sü nü kul lan mak ta dýr. "Za ma -
nýn da", he men ve ya der hal an la mý na gel me di ði gi bi, haf ta la ra da izin ver me mek te, ger çek çi an cak
ký sa bir sü re ye ya ni, mu ha se be leþ tir me nin ola ðan sü re si ne iþa ret et mek te dir.

Dü zen il ke si ile, ya pý lan iþ ve iþ lem le rin kay dý nýn za man aký þý na gö re, ya ni kro no lo jik sý ra da
ta rih ve bel ge nu ma ra sý dik ka te alý na rak ya pýl ma sý kas te dil mek te dir.

Üçün cü fýk ra: Çi zim ler, sak la yý cý, ör tü cü ve ka rar tý cý de ðil dü zel ti ci ve ger çe ði yan sý tý cý ol -
ma lý dýr. Bu se bep le, es ki ka yýt, ka ra lan ma ma lý, ka pa týl ma ma lý, her han gi bir mad de ve ya araç la si -
lin me me li, gö rü le cek, oku na cak, ne ol du ðu bi li ne cek tarz da sa de ce te miz bir bi çim de çi zil me li dir. 

Dör dün cü fýk ra: Son fýk ra def ter tu tan la ra, ka yýt la rý, ol gu la rý ve iþ lem le ri içe ren ve ay ný za -
man da da ka nýt la yan bel ge le rin sak lan ma sýn da iki li se çe nek sun mak ta dýr. Bi rin ci si fi zikî dos ya la -
ma, ikin ci si ise ve ri ta þý yý cý la rý nýn kul la nýl ma sý dýr. "Ve ri ta þý yý cý la rý" te ri mi, in ter alia, mik ro fiþ le ri,
CD'le ri, mag net le ri ve elek tro nik or ta mý ifa de eder. Hü küm tek nik ge liþ me le ri dik ka te al mak ta,
elek tro nik or tam uy gu la ma la rý na ola nak sað la mak ta dýr. Bu dör dün cü fýk ra, IFRS dik ka te alý na rak
be lir le ne cek olan Türk stan dart la rý uy gu la ma sýy la bo yut ka zan ma ya mü sa it tir. 

Mad de 66 - Bi rin ci fýk ra: Her ta cir iþ let me si nin açý lý þýn da bir en van ter çý kar ma lý dýr (ilk en -
van ter). Bu nu her he sap dö ne mi so nun da tek rar la ma lý dýr. En van ter bel li bir za man da, bir iþ let me nin
ak tif le ri ve pa sif le ri ve bun la rýn ka nu nen ön gö rü len öl çüt le re gö re ya pýl mýþ de ðer le me le ri bað la -
mýn da "ne si var-ne si yok" an la mý na ge len tek nik bir te rim dir. En van ter ký sa ca iþ let me nin ak tif ve
pa si fi ni de ðer le riy le gös te ren lis te de mek tir. Tam lýk ve doð ru luk il ke le ri amaç yö nün den en van te ri
ta ným lar. En van ter tam ve doð ru de ðil se, iþ let me nin he sap la rý ve so nuç la rý doð ru çýk maz. Ýlk en van -
ter ger çek/doð ru de ðil se bu dü zel ti le mez. Onun için bi rin ci fýk ra ilk en van te rin, þir ke tin ta þýn maz -
la rý nýn, ala cak ve borç la rý nýn, na kit pa ra sý nýn ve di ðer var lýk la rý nýn ek sik siz ve doð ru bir þe kil de
gös te ril me si ge rek ti ði ni be lirt miþ tir. Ger çe ði yan sýt ma yan bilânço en van ter den baþ lar. Tam lýk ve
doð ru luk il ke le ri en van te re, do la yý sýy la ilk en van te re de ege men dir. 

Bi rin ci fýk ra tam lýk, doð ru luk ya nýn da var lýk la rýn ve borç la rýn te ker te ker gös te ril me si, ya ni ka -
lem ler de top la ma, ha mur ve mah sup yap ma ma, kon so li de et me me il ke le ri ya nýn da de net le ne bi lir -
lik ku ra lý ný da içe rir.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, her fa ali yet yý lý nýn so nun da çý ka rý la cak en van te ri hük me bað la mak -
ta ve fa ali yet (he sap) dö ne mi ni oni ki ay ile sý nýr la mak ta dýr. Ýlk fa ali yet yý lý, iþ let me nin açý lý þý ile
baþ la yýp he sap dö ne mi nin son gü nü bi te ce ði ne gö re, oni ki ay dan az ola bi lir; da ha doð ru su ço ðu kez
oni ki ay dan az olur. An cak bu is tis na dý þýn da oni ki ay dan ký sa fa ali ye te ve do la yý sýy la fa ali yet dö -
ne mi ne bað lý en van ter dö ne mi ola maz. Bu oni ki ayýn baþ lan gý cý ve so nu iþ let me nin ko nu su nun özel -
li ði se be biy le de ði þe bi lir. 
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Ýkin ci fýk ra en van te rin çý ka rýl ma sý sü re si ni de ke sin bir þe kil de be lirt mek si zin em re di ci bir ku -
ra la bað la mýþ týr: En van ter bilânço dan ön ce çý ka rýl mýþ ol ma lý dýr. Çün kü, bilânço en van te re da ya na -
cak týr. Bu an lam da ikin ci fýk ra da ki "dü zen li bir iþ let me fa ali ye ti ne uy gun sü re" ifa de siy le en van te -
rin, bilânço gü nün den ön ce bilânço ya esas alý na bi le cek bir sü re için de çý ka rýl ma sý kas te dil mek te dir.
Onun için bu sü re ile 69 (c)'de ki sü re ör tüþ mez. Aný lan mad de bilânço nun çý ka rýl ma sü re si olup, en -
van te ri iz le ye cek tir. Hük mün ama cý, en van te rin çý ka rýl ma sý ný sü re ye bað la ya rak bilânço nun ge cik -
me si ni ön le mek tir. 

Hü küm, üçün cü fýk ra ve 67 nci mad de ile bir lik te yo rum la nýr. Bu na gö re en van ter üçün cü fýk -
ra ve 67 nci mad de ye gö re di ðer en van ter ler de de esas alý nýr, ya ni tek rar la nýr. An cak bu hü küm de
64 ün cü mad de nin be þin ci fýk ra sý hük mü ne tâbi dir.

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra da, ku ral ola rak de ðiþ me yen de ðer il ke si ni be nim se miþ tir. Ku ral
mal var lý ðý un sur la rý nýn te ker te ker de ðer len di ril me si dir. Hü küm bu nun iki is tis na sý ný ön gör mek te -
dir. Bun lar dan bi rin ci si maddî du ran mal var lý ðý na da hil var lýk lar, ikin ci si ise, dö nen mal var lý ðý ka -
te go ri si kap sa mýn da ki iþ let me ih ti yaç la rý için dü zen li bir þe kil de ika me edi len ham ve yar dým cý
mad de ler le, akar ya kýt gi bi iþ let me mal ze me le ri dir. Her iki si de da ha ön ce ki de ðiþ me yen de ðer le riy -
le (sa bit de ðer) en van te re alý na bi lir ler. An cak, ikin ci ka te go ri nin iþ let me de de vam lý ika me edil me si
ya nýn da top lam de ðer le ri ile sa bit de ðer le ri ara sýn da ki far kýn kü çük ol ma sý ge re kir. Bu ku ral sü rek -
li ola rak uy gu la na maz. Üç yýl da bir fi zikî, ya ni tam ve ger çek de ðer le var lýk la rýn te ker te ker de ðer -
len di ril me si su re tiy le en van te rin çý ka rýl ma sý ge re kir. 

Ýkin ci fýk ra hük mü nün uy gu la na bil me si için Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rýn da ak si nin ön gö -
rül me miþ ol ma sý þart týr. Çün kü, Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý nýn da yan dý ðý ve yan sýt tý ðý ulus la ra -
ra sý stan dart lar ku ral ola rak sa bit de ðer il ke si ne yer ver me mek te, te ker te ker de ðer len dir me yi üs tün
tut mak ta dýr. Hük mün uy gu lan dý ðý ta rih te Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý en van ter gü nün de sa bit
de ðe re iliþ kin iki is tis na ya izin ver mez se 64 ün cü mad de nin be þin ci fýk ra sý hük mü ge re ði ikin ci fýk -
ra uy gu lan ma ya cak týr.

Dör dün cü fýk ra: Son fýk ra ay ný grup içe ri si ne gi re bi le cek stok mal var lý ðý, ta þý nýr mal var lý ðý
un sur la rý ve borç la rýn ay rý ay rý grup lan dý rýl ma sý na ve or ta la ma aðýr lýk lý de ðer le en van te re ko nul ma -
sý na ola nak ve ren bir hü küm dür. 

Mad de 67 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra ge nel ka bul gö ren ma te ma tik sel-is ta tistik sel son daj
yön te mi ne izin ver mek te dir. Son daj fi zikî en van te rin ter si dir. Fi zikî en van ter de, ak tif ve pa sif ka -
lem le rin en van te ri, de po la ra ini le rek, ala cak ve borç lu la ra gi di le rek on lar la mu ta býk ka lý nan ba ki -
ye ler alý na rak, var lýk la rý te ker te ker sa ya rak, öl çe rek tar ta rak ve de ðer len di ri le rek ya pý lýr. Son daj
yön te min de ise ge nel ka bul gö ren ma te ma tik sel-is tatis tik sel ör nek ler le be lir le me yo lu na gi di lir. 

Bi rin ci fýk ra nýn son iki cüm le si son daj yön te mi nin kul la nýl ma sý ha lin de yön te min dik kat li, ba -
si ret li ve nes nel ol ma sý ge re ði ni ve bu þe kil de uy gu lan ma sý ný hük me bað la mak ta, son daj sis te mi nin
öz nel de ðer len dir me le re, ge nel ka bul gör me yen ola sý lýk ve tah min le re da yan dý rýl ma ma sý ge re ði ni
ifa de et mek te dir.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, son daj yön te mi ne gö re en van ter çý ka rý la bil me si nin þar tý ný be lir le -
mek te dir. Þart, ký sa ca þöy le for mü le edi le bi lir: En van ter gü nün de ki du ru ma gö re fi zikî yön tem uy -
gu lan say dý ay ný so nu cu ve re ce ði ke sin ise ge nel ka bul gö ren mu ha se be il ke le ri ne uy gun baþ ka bir
yön tem uy gu la na bi lir.
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Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra, say ma ya, tart ma ya, ölç me ye da ya lý ya ni ni cel ol ma sý na ge rek bu -
lun mak sý zýn, de ðer le ri ar tý ra rak, ek sil te rek en van ter çý ka rýl ma sý ný dü zen le mek te ve bu nun iki hâlde
müm kün ol du ðu nu ön gör mek te dir. 

Mad de 68 - Bi rin ci fýk ra ve ikin ci fýk ra: Hü küm, her ta cir için açý lýþ bilânço su ile yýl lýk
bilânço dü zen len me si nin zo run lu ol du ðu nu ön gör mek te ve açý lýþ bilânço su na uy gu la na cak hü küm -
le ri gös ter mek te dir. Hü küm ay rý ca bilânço kav ra mý nýn an la mý na da ký sa bir gön der me yap mak ta dýr. 

Üçün cü fýk ra: Hü küm yýl so nu "fi nan sal tab lo la rý"ný ta ným la mak ta dýr. An cak, hü küm as garîyi
gös ter mek te dir. Ta sa rý nýn 514 ün cü mad de si, na kit akým ve öz ser ma ye tab lo la rýy la ek le ri ni de aný -
lan tab lo la rýn içi ne al mýþ týr. Eði lim, bu tab lo la rýn sa yý la rý ný ar týr mak yö nün de dir. Bu se bep le hem
514 ün cü mad de hem de Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý sak lý tu tul muþ tur.

Mad de 69 - Hük mün içe rik ve an la mý, Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý na gö re be lir le nir ve ta -
mam la nýr. Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Stan dart la rý, IASC/IFRS'nin be lir le ye ce ði ku ral lar ve
bun la ra da ya lý Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rýy la di na mik bir ni te lik ta þýr. Bi rin ci bent, ver gi men -
fa ati ni gö zet me ye ve ko ru ma ya yö ne lik ver gi il ke le ri ni ke sin ola rak kap sam dý þýn da bý rak tý ðý gi bi,
Ulus la ra ra sý Stan dart la ra ya ban cý ni te lik ta þý yan ve þid det li eleþ ti ri le re ko nu olan Al man "Mass geb -
lich ke it" il ke si ni, ben zer il ke le ri ve uy gu la ma la rý red de der. 

Mad de 70 - Hü küm em re di ci dir. Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý 64 ün cü mad de nin be þin ci fýk -
ra sý hük mü ne gö re sak lý dýr. 

Mad de 71 - Borç lar Ka nu nu 12 nci mad de do la yý sýy la ku ral ola rak gü ven li elek tro nik im za ge -
çer li dir.

Mad de 72 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra bilânço ya ha kim, Türk çe ye "tam lýk" söz cü ðü ile çev -
ri len "comp lete ness" il ke si ni açýk ça ön gör mek te dir. Bi rin ci cüm le me haz Alm. TK.’nýn 246 ncý pa -
rag ra fýn dan iki nok ta da ay rýl mak ta dýr. Bi rin ci is tis na, ak si ne ka nunî hü küm le rin ya nýn da stan dart la -
rýn da sak lý tu tul ma sý dýr. Ta sa rý nýn 64 ün cü mad de si nin be þin ci fýk ra sý hük mü kar þý sýn da bu na ge -
rek bu lun ma dý ðý dü þü nü le bi lir. An cak ulus la ra ra sý mu ha se be stan dart la rý nýn "tam lýk" an la yý þý, me -
haz dan da ha kap sam lý dýr. Ni te kim aný lan stan dart lar tam lýk il ke sin den sa de ce ak tif ve pa sif le rin ek -
sik siz bir lis te si ni an la ma mak ta ay ný za man da bun la rýn stan dart la ra uy gun ve doð ru de ðer len di ril -
miþ ol ma la rý ný da ge rek li gör mek te dir. Ni te kim hü küm de, bu da be lir til miþ tir. Ay ný þe kil de ger çe ði
ona sa dýk bir tarz da yan sý tan su num, ya ni "fa ir pre sen ta ti on" da ge rek li dir. Ýkin ci ola rak fi nan sal ki -
ra la ma nýn "sa le and le ase back" tü rü de en az mül ki ye tin sak lý tu tul du ðu hal ler ka dar özel lik gös ter -
mek te dir.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, açýk lýk il ke si ge re ði mah su bu ya sak la mak ta dýr.
Mad de 73 - Bi rin ci fýk ra: Alm. TK.’nýn 247 nci pa rag ra fý nýn kay nak lýk yap tý ðý bu hü küm,

6762 sa yý lý Ka nu nun 70 in ci mad de siy le içe rik iti ba rýy la ay ný dýr. Hü küm bilânço da ki ak tif ve pa sif
ay rý mý na çok ge nel bir ifa de ile iþa ret et mek te, an cak ne cet vel ne de tab lo þek li ne iliþ kin bir ter cih
be lirt mek te dir. Ge nel bir hü küm ol du ðun dan uyul ma sý zo run lu as garîyi gös te ren bir bilânço þe ma -
sý na da yer ver me miþ tir. An cak bilânço ka lem le ri nin ye ter li de re ce de ay rýn tý ya ini le rek þe ma lan dý -
rýl ma sý ný ön gör müþ tür.

Ýkin ci fýk ra: Bu fýk ra da du ran var lýk la rý ta ným la mak ta dýr. 
Mad de 74 - Hü küm, tam lýk il ke si nin bir uy gu la ma sý dýr.
Bi rin ci fýk ra: Bi lir ki þi, ku ru luþ de net çi si, no ter, avu kat üc ret le ri, tes cil gi der le ri ve çe þit li re sim -

ler gi bi ku ru luþ gi der le ri so nu cun da iþ let me ye her han gi bir var lýk gir mez. Ay ný þe kil de öz ser ma ye -
nin sað la na bil me si için ya pý lan ih raç, izah na me, pay se ne di ba sý mý gi der le ri ile ara cý ku rum ko mis -
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yon la rý da iþ let me ye bir var lýk ka zan dýr maz. Bu se bep le Alm TK.’nýn 248 in ci pa rag ra fýn dan alý nan
ve ulus la ra ra sý mu ha se be stan dart la rýy la uyum için de bu lu nan bu hü küm, aný lan gi der le rin ya ni var -
sa yým sal ak tif le rin (in tan gib le as sets) ak tif leþ ti ril me si ni ya sak la mak ta, böy le ce 6762 sa yý lý Ka nu nun
458 in ci mad de sin den ay rýl mak ta dýr. Ku ral tam lýk il ke si nin ge re ði ol du ðu için söz ko nu su gi der le rin
ih raç pri mi (agio) ile mah su bu da müm kün de ðil dir. Ya sak, fi nans man gi der le ri ni kap sa maz.

Ýkin ci fýk ra: Bir iþ let me nin ken di ya rat tý ðý, ken di si ne ait ti ca ret un va ný, mar ka, pa tent, fay da lý
mo del, ta sa rým gi bi fikrî mül ki yet hak la rý ve peþ te ma li ye (go od will) ben ze ri iþ let me de ðer le ri de ak -
tif leþ ti ri le mez. Bu de ðer ler be del öde ne rek baþ ka la rýn dan dev ra lýn mýþ sa, ya sak söz ko nu su de ðil dir. 

Hü küm du ran var lýk la ra iliþ kin ol du ðun dan dö nen var lýk lar ara sýn da yer alan elek tro nik ve ri ta -
ban la rý da ya sa ðýn kap sa mýn da de ðil dir.

Üçün cü fýk ra: Son fýk ra da ön gö rü len ak tif leþ tir me ya sa ðý, AT Yö ner ge si nin ge re ði dir.
Mad de 75 - Kar þý lýk lar bilânço hu ku ku nun en ün lü ka lem le rin den bi ri olup, þüp he li borç lar dan,

as ký da ki iþ lem ler den, ge le cek te ye ri ne ge ti ri le cek borç lar dan doð ma sý ola sý ka yýp lar için ay rý lan,
amaç hük mü be lir li ye dek ak çe ler dir. Kar þý lýk lar, Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý na gö re ay rý lýr. 

Mad de 76 - Ge çi ci he sap la rýn ge nel ola rak ta ný mý ný ve ren bu hü küm, uy gu la na cak ku ral lar yö -
nün den Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý na gön der me de bu lun mak ta dýr. 

Mad de 77 - Hü küm þef faf lýk il ke le ri nin ge re ði ola rak, pa sif te yer al ma yan so rum lu luk iliþ ki -
le ri nin ek te açýk lan ma sý ný ön gör mek te dir. So rum lu luk iliþ ki le ri 77 nci mad de de sý nýr lý sa yý da sa yýl -
ma mýþ lar dýr. Za ten Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý na ya pý lan gön der me de bu nu doð ru lar.

Mad de 78 - De ðer le me il ke le ri, de ðer le me öl çü le rin den fark lý ola rak, de ðer le me de dik ka te alý -
na cak ta þý yý cý ni te lik te ev ren sel ku ral lar dýr. Bu il ke ler  hü küm de açýk ça be lir til di ði gi bi - sý nýr lý sa -
yý il ke si kap sa mýn da de ðil dir. Bi rin ci fýk ra hem Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rýn da ön gö rü len hem
de ön gö rül me yip ge nel ka bul gö ren mu ha se be stan dart la rýn ca ta ný nan il ke le re gön der me yap mýþ týr.
Ay rý ca Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu nun XI/25 sa yý lý teb li ði ne, özel lik le 14 ilâ 31 in ci mad de le re ba ký -
nýz. Hük mün kay na ðý Alm. TK.’nýn  252 nci pa rag ra fý ol mak la be ra ber hü küm, po zi tif hu kuk lar üs -
tü ni te lik te dir. 

Bi rin ci fýk ra nýn (a) ben di: Bi rin ci il ke, "bilânço la rýn de ðer sel öz deþ li ði" ve ya Ser ma ye Pi ya -
sa sý Ku ru lu nun XI/25 sa yý lý teb li ðin de ol du ðu gi bi kar þý laþ tý rý la bi lir lik (com pa ra bi lity) di ye aný lýr.
Bilânço la rýn ge dik siz bir bi ri ni iz le me le ri ni bir ön ce ki bilânço nun ka pa nýþ de ðer le ri nin bir son ra ki
bilânço nun açý lýþ de ðer le riy le öz deþ ol ma sý ný, böy le ce fi nan sal du rum kar þý laþ týr ma sý ya pýl ma sý ný
ifa de eder. Bu il ke nin is tis na sý Türk Li ra sýn dan Ye ni Türk Li ra sý na ge çiþ te ol du ðu gi bi pa ra bi ri mi -
nin de ðiþ me si dir.

Bi rin ci fýk ra nýn (b) ben di: Ýkin ci il ke, iþ let me nin sü rek li li ði (go ing con cern)'dir. Ser ma ye Pi -
ya sa sý Ku ru lu nun XI/25 sa yý lý teb li ði nin 16 ncý mad de si ne ba kýl ma lý dýr. Fi nan sal tab lo lar iþ let me -
nin fa ali yet le ri ni sür dü re ce ði var sa yý mý na da ya nýr; me ðer ki, iflâs da va sý, tas fi ye ka ra rý, de vam lý
öde me güç lü ðü öde me le ri, ta til ve ya ben ze ri fi ili ve ya hu kukî bir se bep bu var sa yý ma ola nak bý rak -
ma sýn. Ýþ let me nin ön gö rü le bi lir bir ge le cek te fa ali ye ti ni de vam et ti re ce ði var sa yýl maz sa, iþ let me de -
ki tüm ak tif ve pa sif le rin fark lý öl çü ler le de ðer len di ril me si ge re kir ve yýl so nu ra kam la rý, fa ali ye tin
so nuç la rý ný ver mez.

Bi rin ci fýk ra nýn (c) ben di: Bu il ke, iki alt il ke yi içe rir: bilânço gü nü ve te ker te ker de ðer le me.
De ðer le me ler bilânço gü nü iti ba rýy la ya pýl ma lý, bu ta ri he ka dar de ðer len dir me yi et ki le yen bü tün et -
ken ler dik ka te alýn ma lý, aný lan ta rih ten son ra ki ler de he sa ba ka týl ma ma lý dýr. Te ker te ker de ðer le me
ise þef faf lý ðýn vaz ge çil mez ge re ði dir. Ak si hal de ka lem ler top la nýr ve mah sup lar la bir de ðer el de
edi lir se, fi nan sal du rum an la þý la maz.
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Bi rin ci fýk ra nýn (d) ben di: Ýh ti yat il ke si, bilânço gü nü il ke si nin ta mam la yý cý sý dýr.
Bi rin ci fýk ra nýn (e) ben di: Bu il ke, ta hak kuk il ke si di ye ad lan dý rý lan mu ha se be nin te mel var sa -

yým la rýn dan bi ri ni ifa de eder. Ýl ke ay ný za man da fa ali yet dö nem le ri nin ba ðým sýz lý ðý il ke si ni de kap sar.
Bi rin ci fýk ra nýn (f) ben di: Yön tem ler de ka rar lý lýk, kar þý laþ tý rý la bi lir lik il ke si nin ge re ði dir.
Ýkin ci fýk ra: Ýl ke ler den is tis naî du rum lar da ay rýl mak müm kün dür. An cak is tis naî du ru mun

hak lý te mel le re da yan ma sý ve ver gi ka nun la rýn dan doð ma ma sý ge re kir. 
Mad de 79 – Ta sa rý nýn bu mad de si ile 80 ve 81 in ci mad de le rin de ön gö rül dü ðü þe kil de, de ðer -

len dir me öl çü le ri ve de ðer len dir me ye iliþ kin di ðer ko nu lar da Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý nýn ge -
çer li ol ma sý, Türk Mu ha se be Sis te mi ni, ulus la ra ra sý mu ha se be sis te mi nin bir par ça sý ya pa cak týr. 

Mad de 80 – Ýk ti sap ve üre tim de ðer le ri ne iliþ kin bu mad de nin ge rek çe si için 79 un cu mad de -
nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr. 

Mad de 81 – De ðer le me yi ba sit leþ ti ri ci yön tem le re iliþ kin bu mad de nin ge rek çe si için 79 un cu
mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr. 

Mad de 82 - Alm. TK.’nýn  257 nci pa rag ra fýn dan alý nan 6762 sa yý lý Ka nu nun 68 in ci mad de -
si ile ör tü þen, fa kat on dan da ha ge niþ olan mad de, def ter tut ma yü kü mü nü dü zen le yen Ta sa rý nýn  64
ün cü mad de si ni ta mam la mak ta dýr. 

Mad de 83 - Bu mad de ile 84 ve 85 in ci mad de ler, Alm. TK.’nýn 258 ilâ 260 ýn cý pa rag raf la rý
hü küm le rin den ya rar la na rak ka le me alýn mýþ olup, 6762 sa yý lý Ka nu nun 79 ve 80 in ci mad de le riy le
ben zer il ke le ri içer mek te dir.

Mad de 84 - Bu mad de nin ge rek çe si için 83 ün cü mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr.
Mad de 85 - Bu mad de nin ge rek çe si için 83 ün cü mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr.
Mad de 86 - Mik ro film, dis ket, CD gi bi gö rün tü ve ve ri ta þý yý cý lar da özel lik le elek tro nik or -

tam da sak la nan ka yýt la rýn da ya na ðý ný oluþ tu ran ve ka nýt la yan mu ha se be bel ge le ri nin (ev rak-ý müs -
bi te) ib ra zý ge rek ti ðin de bun la rýn oku na bi lir li ði ni sað la mak, ib raz ede ne ait tir. Hü küm, ib raz ede nin
yü kü mü ve zo run lu luk la rý ný be lir le mek te dir. Alm. TK.’nýn 261 in ci pa rag ra fýn dan esin le ne rek ka le -
me alýn mýþ bu lu nan 86 ncý mad de de ki ib raz, ge niþ an lam ta þýr. Ýb raz ih ti laf la bað lan tý lý ol ma dan
mah ke me dý þýn da da, me selâ mi ras pay la þýl ma sýn da, þir ket le rin tas fi ye le rin de, bir or ta ðýn ay rýl ma
pa yý nýn he sa býn da, vs.'de de söz ko nu su ola bi lir.

Mad de 87 - 12 nci mad de ta cir ya nýn da ta cir sa yý lan la rý ve ta cir gi bi so rum lu olan la rý gös ter -
miþ, 18 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý ta cir olan la rýn ti carî def ter le ri tut mak zo run da ol duk la rý ný be -
lirt miþ, an cak bu yü kü mün ne za man baþ la dý ðý ný gös ter me miþ tir. Bu mad de bu boþ lu ðu dol dur ma -
yý amaç la mak ta dýr. Ko nu lan ku ral, ti carî iþ let me yi ti ca ret si ci li ne "ka yýt et tir me yü küm lü lü ðü nün
doð du ðu an"dýr. Bu an so mut ola ya gö re be lir le nir.

Mad de 88 - Bi rin ci fýk ra: Bu hü küm ger çek ve tü zel ki þi le rin ti carî def ter le ri ne, kü çük ve or -
ta öl çek li iþ let me le re, ti ca ret þir ket le ri nin fi nan sal tab lo la rýy la kon so li de he sap la ra, hat ta ge re ðin de,
es na fa Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý nýn uy gu la na ca ðý ný hük me bað la mak ta dýr. 6762 sa yý lý Ka nu -
nun ak si ne Ta sa rý, ano nim þir ket le rin he sap la rý na iliþ kin hü küm le re yer ver me miþ, bu nu mad de nin
ikin ci fýk ra sýn dan da an la þý la ca ðý üze re Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý na bý rak mýþ týr. Tür ki ye Mu -
ha se be Stan dart la rý  ikin ci fýk ra da be lir til di ði üze re - IFRS ile öz deþ ola ca ðý için Ta sa rý IFRS'nin
Tür ki ye'de uy gu lan ma sý ný sað la mýþ ol mak ta dýr. Böy le ce Türk uy gu la ma sý ar týk hem ay rýn tý lý hem
de ge liþ me ha lin de ki stan dart la rýn ha ki mi ye ti al tý na gi re rek bu alan da ulus la ra ra sý top lum la ve pi -
ya sa lar la bü tün leþ miþ ol mak ta dýr. 
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Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra uya rýn ca Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý nýn IFRS'nin öz de þi ol ma sý
zo run lu dur. Bu, kýs men AB'nin 12/07/2002 ta rih li Ulus la ra ra sý Mu ha se be Stan dart la rý nýn Uy gu -
lan ma sý na Ýliþ kin Tü zü ðü nün ge re ði dir. Kýs men, çün kü bu Tü zük, Ge nel Ge rek çe de de be lir til di ði
gi bi (N. 066), pay se net le ri bir üye dev le tin hu ku ku na tâbi ve teþ ki lat lan mýþ bir pi ya sa da iþ lem gö -
ren ano nim þir ket le rin 1/01/2005 ta ri hin den iti ba ren dü zen le ye cek le ri kon so li de yýl so nu fi nan sal
tab lo la rý hak kýn da dýr. Ya ni IFRS'ye gö re dü zen len me si ge rek li olan sa de ce sö zü edi len þir ket le rin
kon so li de tab lo la rý dýr. Di ðer ti ca ret þir ket le riy le, pay se net le ri teþ kilâtlan mýþ pi ya sa lar da iþ lem gör -
me yen ano nim þir ket le rin yýl so nu fi nan sal tab lo la rý (So lo/mün fe rit þir ket tab lo la rý) ya ni kon so li de
ol ma yan tab lo la ra uy gu la na cak hü küm ler yö nün den üye dev let ler ser best tir. Üye dev let ler ken di le -
ri ne ser bes ti ve ri len alan da is ter ulu sal dü zen le me ya par lar, is ter ora da da IFRS'e uyar lar. Ta sa rý,
ikin ci se çe ne ði ka bul et miþ tir. Bu nun bi rin ci se be bi; uy gu la na cak stan dart lar ba ký mýn dan tam bir li -
ði sað la mak, ikin ci si ise; kü çük ve or ta öl çek li iþ let me le ri (KO BÝ'ler) de ay ný stan dart la ra tâbi kýl -
mak ve ulus la ra ra sý pi ya sa lar la tam be ra ber lik için de bu lu na bil me nin ko þul la rý ný ya rat mak týr.

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra bir ta raf tan Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý nýn IFRS'den ay rý la bi -
le ce ði alan la rý be lir le mek te, di ðer ta raf tan da bu is tis naî stan dart la rý uy gu la yan la rýn bun la rý dip not -
la rýn da be lirt me le ri ni vur gu la ya rak açýk lý ðýn ye ri ne ge ti ril me si ge re ði ni be lirt mek te dir. An cak, hük -
mün ta ný dý ðý is tis nai dü zen le me ba zý þart la ra, do la yý sýy la sý nýr la ma la ra bað lý dýr. Çün kü Tür ki ye Mu -
ha se be Stan dart la rý nýn IFRS’den ay rý bir dü zen le me ya pa bil me si için doð ru dan doð ru ya ve açýk bir
þe kil de ola nak ta nýn mýþ ol ma sý ge re kir. Ya ni IFRS du rak sa ma ya rat ma ya cak bir þe kil de ulu sal dü -
zen le me yi ge çer li say ma lý dýr. 

Dör dün cü fýk ra: Dör dün cü fýk ra Ül ke miz de çe þit li ba kan lýk la rýn ve ku rum la rýn mu ha se be
stan dart la rý ya yýn la ya rak yol aç týk la rý kar ma þa ya son ver mek ama cýy la ön gö rül müþ tür. 

Be þin ci fýk ra: Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rýn da ve il gi li ol duk la rý ala na öz gü le ne rek özel
stan dart lar da hü küm bu lun ma yan hal ler de "dün ya da yay gýn uy gu la ma sý bu lu nan ge nel ka bul gö ren
mu ha se be il ke le ri ne" uyu lur. Bu hü küm le US-GA AP di ye aný lan Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri'nin
ge nel ka bul gör müþ il ke le ri kas te dil mek te dir. Bu gön der me nin se be bi þu dur: (1) "Ge nel ka bul gö -
ren mu ha se be il ke le ri" iba re si, he men be lir le ne bi le cek bi li nen il ke le ri ifa de et me mek te dir. Bu il ke -
ler çe þit li dir, hat ta de ni le bi lir ki, her ül ke bu iba re ile fark lý il ke le ri an la mak ta dýr. Dün ya da en yay -
gýn olan ise US-GA AP'týr. US-GA AP'ý uy gu la ma yan þir ket ler Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri men kul
kýy met ler bor sa la rý na ka bul edil me mek te, ko te olun ma mak ta dýr. Bu se bep le AB ken di stan dart la rýn -
dan vaz geç miþ IFRS'i ka bul et miþ tir. IFRS ile US-GA AP git tik çe bir bi ri ne yak laþ mýþ týr. Bü tün bu
se bep ler gö zö nün de tu tu la rak be þin ci fýk ra da, boþ luk olan nok ta lar da US-GA AP'ýn uy gu la na bil me -
si ola na ðý ya ra týl mýþ týr. 

AL TIN CI KI SIM
Ca ri He sap

Es ki bir ku rum olan ca ri he sap ta her han gi bir de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr. Çün kü ya ban cý ve yer -
li öð re ti ile mah ke me ka rar la rýn da bu ku ru mu te mel len di ren il ke ler de ve dü ze ni ku ran ku ral lar da bir
ge liþ me ye rast lan ma mak ta dýr. Bir çok dev let ku rum la rýn da ca ri he sa ba ya hiç bir yer ve ril me miþ ya
da aný lan ku rum bir kaç mad de ile dü zen len miþ tir. Öð re ti de ki tek ye ni yak la þým ca ri he sap söz leþ -
me si nin he sa ba ge çir me, ye ni le me, dö nüþ tür me ve ta kas gi bi bir çok söz leþ me yi içer me si dir. Ay rý -
ca, ya zý lý þe kil þar tý ný kal dýr ma, ta raf lar dan bi ri nin ta cir ol ma sý þar tý ný ge tir me gi bi yýl la rýn bi ri ki mi
ile bað daþ ma yan de ði þik lik le re de ge rek gö rül me miþ, sa de ce ba zý mad de ler le açýk lýk sað la yan, ama -
ca uy gun de ði þik lik le re yer ve ril me miþ tir. 
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Mad de 89 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 87 nci mad de sin den ba zý açýk lý ðý sað la yý cý de ði þik -
lik ler alýn mýþ týr. Mev cut hü küm le, “pa ra, mal … hu sus lar dan do la yý” an lam sýz cüm le par ça sý ye ri -
ne “her han gi bir hu kukî se bep ve ya iliþ ki den do ðan” iba re si ko nul mu þ tur. 

Mad de 90 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 88 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn -
mýþ týr. 

Mad de 91 - Bu mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 89 un cu mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. Mev cut
me tin de ki “tah sil edil me yen” ke li me si ye ri ne “alý na ma yan” ke li me si ter cih edil miþ tir. Bu ke li me -
nin ama ca da ha uy gun ol du ðu söy le ne bi lir. Hük me gö re ti carî se net ge ri ve ril di ði ne gö re kay dýn si -
li ne bil me si için ta kip yap ma ya ge rek yok tur. “Tah sil edi le me yen” iba re si ise bu yo ru ma güç ver -
mek te dir. Oy sa bu yo rum ka lem le rin ay rý ay rý is ten me si il ke si ne ay ký rý dü þer. 

Mad de 92 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 90 ýn cý mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. 
Mad de 93 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 91 in ci mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. 
Mad de 94 - Ca ri he sa býn te me li ni oluþ tu ran bu mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 92 n ci mad de sin -

den bir de ði þik lik ya pý la rak ay nen alýn mýþ týr. De ði þik lik, Ta sa rý nýn di ðer hü küm le ri ne uy gun ola rak
iti ra zýn gü ven li elek tro nik im za yý içe ren bir ya zýy la ya pýl ma sý na da ola nak sað la ya cak bir hük mün
mad de ye ek len me si þek lin de dir.

Mad de 95 - Bu mad de, di li gün cel leþ ti ri le rek 6762 sa yý lý Ka nu nun 93 ün cü mad de sin den alýn -
mýþ týr. 

Mad de 96 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 94 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn -
mýþ týr. 

Mad de 97 - Te mel bir il ke yi ko yan bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 95 in ci mad de sin den ay -
nen alýn mýþ týr. 

Mad de 98 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 96 ncý mad de sin den alýn mýþ týr.  
Mad de 99 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 97 nci mad de sin den alýn mýþ týr. 
Mad de 100 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 98 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.  
Mad de 101 - 6762 sa yý lý Ka nun, za ma na þý mý sü re si nin baþ la ya ca ðý ta ri hi gös ter me miþ tir. Bu

ka nunî boþ luk se be biy le öð re ti de, çe þit li gö rüþ ler ile ri sü rül müþ tür. Bu gö rüþ le rin hep si nin olum lu
ve olum suz tas raf la rý var dýr. Hiç bir gö rüþ, ama ca, ada le te ve du ru ma tam uy ma mak ta dýr. Ta sa rý ka -
nun boþ lu ðu nu dol du rur ken ba zý se bep ler le za ma na þý mý nýn, ca ri he sap söz leþ me si nin so na er me si
ta ri hin de baþ la ma sý ný di ðer gö rüþ le re üs tün tut muþ tur. Bu ter ci hin de eleþ ti ri le ce ði þüp he siz dir. An -
cak çö zü mün üç önem li ya ra rý var dýr: (1) Za ma na þý mý nýn baþ lan gý cý ný bir ta ri he bað la mak ta dýr. Her
ola sý lý ða ve du ru ma gö re sü re nin baþ lan gý cý nýn be lir len me si ne iþ lem gü ven li ði ne ne de ka nun tek -
ni ði ne uyar. (2) Bir ala cak iti raz sýz he sa ba ya zýl mýþ sa za ten ca ri he sap sü re sin ce bu ka lem ile il gi li
da va açý la maz. (3) Ara ar tan tu tar la rýn ka bu lü nü za ma na þý mý na baþ lan gýç ta ri hi ka bul et mek, ca ri
he sap söz leþ me si ni ih ti laf la ra kur ban ede bi lir.

YE DÝN CÝ KI SIM
Acen te lik

Mad de 102 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 116 ncý mad de sin den alýn mýþ týr.  
Mad de 103 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 117 nci mad de si nin (2) nu ma ra lý ben di Ta sa rý ya alýn ma mýþ -

týr. Çün kü, ne si gor ta þir ke tiy le ne de si gor ta et ti ren le sü rek li bir iliþ ki için de bu lun ma yan ara cý la ra,
sü rek li iliþ ki nin var lý ðý nýn bir ta ným un su ru ol du ðu acen te hak kýn da ki hü küm le rin uy gu lan ma sý uy gun
de ðil dir. "Sü rek li ola rak" iba re si ek le ne rek hük mün ko run ma sý ise, 21/12/1959 ta rih li ve 7397 sa yý lý
Si gor ta Mu ra ka be Ka nu nu nun 9 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý se be biy le ge rek siz gö rül müþ tür. 
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Mad de 104 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 118 in ci mad de sin den alý nan bu hü küm de ye ni kav ram ad -
la rý kul la nýl mýþ týr: Tek acen te ve tek mü vek ki le öz gü le me gi bi. 6762 sa yý lý Ka nun da yan baþ lýk ta
kul la ný lan “Ýn hi sar” kav ra mý, söz ko nu su hu kukî ko nu ma uy ma yan, yan lýþ bir kav ram dý. Çün kü,
“in hi sar” (te kel) ke li me si “mo no pol” kar þý lý ðý olup ha kim du ru mu an la týr. RKK’da ol du ðu gi bi. Oy -
sa bu ra da, “mün ha sýr”lýk ko nu mu (exc lu si vity) var dýr. Bu da baþ ka sýy la pay la þýl ma yan, tek ba þý na
yet ki li an la mý na gel mek te dir. Bu se bep le “tek ba þý na yet ki li ol ma ve tek mü vek ki le öz gü len me” iba -
re si nin uy gun ol du ðu dü þü nül müþ tür. Mev cut hü küm ara cý lý ða öz gü len miþ iz le ni mi ni ver di ði için
“acen te lik yap ma ma” de nil miþ tir.

Mad de 105 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 119 un cu mad de si, 105 in ci mad de de bir de ði þik lik dý þýn da
Ta sa rý da ko run muþ tur. Mad de nin üçün cü fýk ra sýn da yer alan "Bu hü küm le re ay ký rý olan þart lar mu -
te ber de ðil dir" hük mü "ya ban cý ta cir ler adý na acen te lik ya pan lar hak kýn da ki söz leþ me ler de yer alan,
bu hük me ay ký rý þart lar ge çer siz dir" þek li ne dö nüþ tü rü lüp ikin ci fýk ra ya ek len miþ tir. Çün kü, mad -
de nin ilk iki fýk ra sýn da ki hü küm le re ay ký rý þart la rý hü küm süz say mak yer li ta cir le rin acen te le ri yö -
nün den hiç bir an lam ta þý ma mak ta dýr. Yer li ta cir le rin yer leþ me ve iþ yer le ri Tür ki ye'de bu lun du ðu
için yet ki li bir ve ya bir kaç mah ke me bul mak ve on la rý mah ke me ye ge tir mek güç de ðil dir. Mad de -
nin ön gö rül me ama cý ya ban cý ta cir le re Tür ki ye'de da va açýl ma sý ola na ðý ný ya rat mak ta dýr. An cak bu
ola nak se be biy le or ta ya çý kan bir so ru nun gi de ril me si için, mad de ye ye ni bir (üçün cü) fýk ra ek len -
me si ge rek miþ tir. Yurt dý þýn da yer le þik olan asi le iza fe ten Tür ki ye’de acen te ye da va açýl ma sý hak ký,
uy gu la ma da bir sü re, alý nan ila mýn acen te ye kar þý uy gu la na bi le ce ði þek lin de yo rum lan mýþ týr. Bu
uy gu la ma se be biy le acen te ler, tem sil et tik le ri ki þi le rin borç la rý ný öde mek zo run da bý ra kýl mýþ týr. Oy -
sa, Tür ki ye’de bir teb li gat ad re si te sis eden hük mün bu doð rul tu da yo rum lan ma sý, mad de nin ama -
cý na ay ký rý dýr. Acen te, tem sil ci sý fa týy la ha re ket eder ken, asi lin bor cu nu üst len mez ve ya bu bor ca
ke fil ol maz. Bu ko nu da ya þa nan te red düt le ri gi der mek için üçün cü fýk ra ka le me alýn mýþ ve asi le iza -
fe ten acen te aley hi ne açý lan da va da alý nan ila mýn acen te nin mal var lý ðý aley hi ne uy gu la na ma ya ca ðý
açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. 

Mad de 106 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 120 nci mad de sin den alýn mýþ týr. Hü küm de ki
“kab za” ke li me si ye ri ne “ka bu le” kul la nýl mýþ týr. 

Mad de 107 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 121 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. 
Mad de 108 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 122 nci mad de si nin ye ri ni alan bu hü küm de önem li ve sis -

te me iliþ kin bir de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nun da ki hü küm üçün cü ki þi yi ada let siz bir þe -
kil de ko ru mak ta dýr. Þöy le ki, acen te, yet ki siz ola rak ve ya yet ki sý nýr la rý ný aþa rak, üçün cü ki þi ile bir
söz leþ me ya par sa, acen te nin mü vek ki li söz leþ me ile bað lý ol ma dý ðý ný üçün cü ki þi ye bil dir mek zo -
run da dýr; ak si hal de, söz leþ me ile bað lý sa yý lýr. Mü vek ki le, yet ki ver me di ði ve ya ver di ði yet ki aþýl -
dý ðý hal de, böy le bir bil dir me zo run lu ðu yük le mek, üs te lik bu nun der hal ya pýl ma sý yü küm lü lü ðü nü
ge tir mek bü yük hak sýz lýk týr. Üçün cü ki þi nin bu de re ce de ve hak sýz bir þe kil de ko run ma sý nýn se be -
bi de bel li de ðil dir. Hü küm öð re ti de ve uy gu la yý cý lar ara sýn da hak lý ola rak eleþ ti ril miþ tir. Ya pý lan
de ði þik lik le Ta sa rý da nor mal ve makûl olan çö züm ka bul edil miþ tir. Mü vek kil söz leþ me ye onam ve -
re bi lir; ver me miþ se  6762 sa yý lý Ka nun da ki hü küm de ol du ðu gi bi - acen te so rum lu olur. Mü vek ki -
lin der hal bil di rim de bu lun mak zo run lu ðu yok tur. Ses siz kal mýþ sa onam ver me miþ de mek tir. 

Mad de 109 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 123 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
alýn mýþ týr.

Mad de 110 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 124 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 111 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 125 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.
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Mad de 112 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 126 ncý mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 113 - Acen te nin en önem li ve bir an lam da tek hak ký olan üc ret hak ký ný dü zen le yen

6762 sa yý lý Ka nu nun 128 in ci mad de si bir çok yön den ye ter siz dir. Ka nu nun içer di ði boþ luk lar hem
uy gu la ma da güç lük ler ya rat mýþ týr, hem de yar gý ka rar la rý her za man bu boþ luk la rý dol du ra ma mýþ týr.
Al man ya, bir acen te ler ül ke si ol ma ma sý na ve acen te yi özel bir þe kil de ko ru mak için ulu sal bir se -
be bi bu lun ma ma sý na rað men, bu ül ke 1989 yý lýn da ti ca ret hu ku ku re for mu bað la mýn da acen te yi üc -
ret hak ký yö nün den güç lü bir du ru ma ge tir miþ tir. Ta sa rý nýn 113 ün cü mad de si de bir çok yön den
Alm TK 87 nci pa rag ra fýn dan esin le ni le rek dü zen len miþ tir. 

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra acen te nin üc re te hak ka zan ma sý na iliþ kin il ke yi koy mak ta dýr. Acen -
te, söz leþ me iliþ ki si nin de va mý sü re sin ce iki tür iþ lem do la yý sýy la üc re te hak ka za nýr. Bun lar dan bi -
rin ci si, ken di ça ba sý so nu cu or ta ya çý kan ya ni fa ali ye ti nin ürü nü olan iþ lem ler dir. Ýkin ci si ise, ay ný
ni te lik te iþ lem ler için mü vek ki li nin iþ let me si ne her han gi bir þe kil de müþ te ri ola rak ka zan dýr dý ðý
üçün cü ki þi ler le mü vek ki li nin yap tý ðý iþ lem ler dir. Bi rin ci sin de acen te ara cý lýk yap mýþ ve söz leþ me
ba ðýt la mýþ týr. Ýkin ci sin de ise, acen te iþ le min ya pýl ma sý na ara cý lýk yap ma mýþ, söz leþ me yi kur ma mýþ,
söz ko nu su iþ lem ya doð ru dan ve ya baþ ka sý nýn ara cý lý ðýy la ya pýl mýþ, fa kat ara cý iþ le min ya pýl dý ðý
ki þi nin mü vek ki lin ce müþ te ri ola rak ka za nýl ma sýn da acen te rol oy na mýþ týr. Me selâ, acen te ken di
böl ge sin de bu lun sun bu lun ma sýn bir gru bu ve ya ki þi yi mü vek ki li ile (bel li bir söz leþ me te me lin de
de ðil, ge nel ola rak) iþ yap ma ya ik na ede bi lir ve ya onun bu ko nu da ki olum suz ka na ati ni de ðiþ tir me -
sin de, di ren ci nin ký rýl ma sýn da rol oy na ya bi lir. Bi rin ci var sa yým, kla sik de ni le bi le cek bir üc ret do ðu -
ran hal dir. Ýkin ci si ise acen te yi ko ru mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. Di ðer yan dan üc re tin hak lý lýk te -
me li hem ara cý lýk hem de söz leþ me ya pan acen te ba ký mýn dan sa de ce ça ba de ðil ay ný za man da ba -
þa rý dýr. Üc re te hak ka zan mak ba ký mýn dan ara cý ve söz leþ me ya pan acen te ara sýn da fark yok tur.
Acen te nin tü rü ne gö re, esas olan ara cý lýk ve söz leþ me yap ma fa ali ye ti dir. Üc re ti do ðu ran, söz leþ me -
nin "ku rul ma sý"dýr. Ku ral, söz leþ me nin ke sin (ni haî) ve hu ku ken ge çer li bir þe kil de ku rul ma dýr. Ön -
söz leþ me ve söz leþ me va adi üc re ti do ður maz. Ge cik ti ri ci þar ta bað lý olan ve ký sým ký sým ic ra edi len
söz leþ me ler de üc ret so ru nu 114 ün cü mad de nin bi rin ci fýk ra sý çer çe ve sin de çö zü lür. Acen te nin ça ba -
sý, ça lýþ ma ve ça ba la rý nýn yo ðun lu ðu ve dü ze yi ne olur sa ol sun, iþ let me (mü vek kil) söz leþ me yi ku rup
kur ma mak ta ser best tir. Acen te, mü vek ki li söz leþ me yi kur ma ya zor la ya maz, an cak, þart la rý var sa taz -
mi nat is te ye bi lir. Her iki hâl de ba þa rý il ke si ne uy mak ta dýr. Bi rin ci fýk ra nýn ikin ci cüm le si ise ay rýl mýþ
acen te ile ha len gö rev de ki mev cut acen te ara sýn da ki üc ret iliþ ki si hak kýn da dýr. Ýki ve ya da ha çok acen -
te nin bir bir le ri ni iz le ye rek fa ali yet te bu lun muþ ol ma la rý ha lin de ha lef acen te nin üc ret hak ký, mad de -
nin üçün cü fýk ra sý na gö re se le fi bir hak ka sa hip de ðil se ve ya sa hip ol du ðu öl çü de (oran da) mev cut tur. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun 128 in ci mad de si ne ben zer bir hük me yer ver -
miþ tir. Ýkin ci fýk ra te kel kav ra mý nýn so nu cu dur. Bu hük mün ön gö rül me si nin te me lin de ki dü þün ce
te kel böl ge si için de ya pý lan iþ lem le rin tü mün de acen te nin et ki si ve ba þa rý sý nýn bu lun du ðu var sa yý -
mý de ðil, o iþ le mi za ten ara cý ve ya söz leþ me ola rak acen te nin ger çek leþ ti re ce ði þek lin de ki nes nel
ada let kav ra mýn dan kay nak la nan ka bul dür. Me selâ, te kel böl ge si Ýs tan bul olan bir oto mo bil acen te -
si nin mü vek ki li bir ya ban cý kon so los luk la doð ru dan yap tý ðý söz leþ me uya rýn ca üç oto mo bil sat sa,
acen te yi ne de üc re te hak ka za nýr. Çün kü bu söz leþ me ler acen te nin ba þa rý sýz lý ðý do la yý sýy la doð ru -
dan mü vek kil ta ra fýn dan ya pýl ma mýþ, kon so los luk doð ru dan mü vek ki le baþ vur du ðu ve is tek le ri ni
onun la ko nuþ tu ðu için mü vek ki le ba ðýt lan mýþ týr. Acen te ken di ey le mi se be biy le de ðil, iþin do ða sý
ge re ði dev re dý þý kal mýþ týr.
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Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra, acen te lik söz leþ me si so na er miþ ol ma sý na rað men acen te nin, iliþ -
ki si de vam eder ken ger çek leþ me si ne kat ký da bu lun du ðu iþ lem ler den ba zý þart la ra bað lý ola rak, üc -
ret ala bi le ce ði hal le ri dü zen le mek te dir.

(a) ben di: Bu bent acen te nin söz leþ me si nin so na er me sin den son ra ger çek le þen bir iþ lem se be -
biy le üc ret is te ne bil me si ni iki se çe nek ten bi ri nin var lý ðý na bað la mýþ týr. Bi rin ci var sa yým üc ret is te -
mi ne ko nu olan bu iþ lem ile il gi li ola rak acen te nin, iþ le vi nin tü rü ne gö re so nu ca et ki li bir kat ký sý nýn
bu lun ma sý, ikin ci si ise, söz ko nu su iþ le min, acen te lik iliþ ki si nin so na er me sin den iti ba ren makûl bir
sü re için de ya pýl mýþ ya ni hu ku ken ger çek leþ miþ ol ma sý dýr. Kat ký, iþ le me ara cý lýk, iþ le mi baþ lat ma,
ya pýl ma sý için ge rek li þart la rý ha zýr la ma þek lin de ola bi lir. "Ara cý lýk" ara cý acen te ye öz gü gi bi gö rün -
me si ne rað men, söz leþ me ya pan acen te nin fa ali ye ti nin ilk aþa ma sý ný oluþ tu rur. Bu se bep le ara cý lýk
her iki tür için de ge çer li bir et kin lik tir. Ýþi baþ lat ma, ama ca ve ama cýn ge rek le ri ne uy gun ol ma lý dýr.
Me selâ, iþ le min di ðer ta ra fý na mo del le ri ni, re sim le ri ni, bro þür le ri ni, þart la rý ný, tak sit ola nak la rý ný
yol la ma, so nu ca gö tü rü cü ya zýþ ma lar yap ma, gö rüþ me, tar týþ ma gi bi. Ýlk mu ta ba kat la rýn sað lan ma -
sý, iþin baþ la týl ma sý özel önem ta þýr. 

(b) ben di: Müþ te ri nin ica bý nýn mü vek ki le ulaþ ma sý üc re te hak ka zan mak yö nün den be lir le -
yi ci dir.

Ka nun acen te söz leþ me si nin so na er me sin den son ra ger çek le þen bir iþ do la yý sýy la, ha lef acen -
te nin de kat ký sý nýn bu lu na bi le ce ði hal ler de ha le fe oran sal lýk il ke si ne gö re pay ve ril me si ni de hük -
me bað la mýþ týr.

Dör dün cü fýk ra: Ka nunî tah sil ko mis yo nu Türk hu ku kun da ye ni dir. Ýþ le min ya pýl mýþ ol ma sý
ile acen te üc re te hak ka za nýr. Tah sil ko mis yo nu acen te nin tah si le iliþ kin ta li mat al ma sý ha lin de söz
ko nu su olur. Söz leþ me de ön gö rü len be de lin tah si li acen te nin gö re vi de ðil dir. Acen te gö rev len di ril -
miþ olup, bu hiz met acen te lik söz leþ me si nin bir par ça sý de ðil se tah sil den bir ko mis yon alýr. Tah si -
lin ko nu su ço ðu kez ya mal be de li (se men) ya da hiz met kar þý lý ðý dýr. 

Mad de 114 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 129 un cu mad de si hem ye ter siz dir hem de acen te nin üc re -
te hak ka zan ma sý nýn il ke si bel li de ðil dir. 6762 sa yý lý Ka nu nun bu hük mü, üçün cü ki þi ile ya pý lan
söz leþ me nin ko nu su na gö re bir ay rým yap mýþ, ko nu su bir ma lýn sa týn alýn ma sý, üre til me si ve ya sa -
týl ma sý olan söz leþ me ler ile bun lar dý þýn da ka lan ko nu lar da ya pý lan söz leþ me le ri ayýr mýþ tý. 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 129 un cu mad de si sa de ce bi rin ci ka te go ri ile ký sým ký sým ic ra edi le cek söz leþ me ler
hak kýn da ku ral koy muþ tur.

Al man TK.’nýn 87a pa rag ra fýn dan alý nan Ta sa rý nýn 114 ün cü mad de si, üçün cü ki þi ile ya pý lan
söz leþ me nin ifa sý ný esas al mýþ týr. 113 ile 114 ün cü mad de ara sýn da ki fark þu ra da dýr: 113 ün cü mad -
de han gi iþ lem ler için üc re te hak ka za nýl dý ðý ný gös te rir, 114 ün cü mad de ise üc re ti is tem hak ký nýn
doð ma sý hak kýn da dýr. Bu mad de de 113 ün cü mad de de yer alan il ke et ki si ni sür dür mek te dir. Acen -
te ye üc ret ka zan dý ran hu kukî ol gu, acen te nin edi mi ni ifa et miþ ol ma sý de ðil, üçün cü ki þiy le söz leþ -
me nin ya pýl ma sý dýr; üc ret hak ký ný doð ma sýn da da esas söz ko nu su söz leþ me nin ifa sý dýr. Du ru ma gö -
re bir ta ra fýn ifa sý ye ter li ola bi lir. Acen te, mü vek ki li ile üçün cü ki þi nin yap týk la rý söz leþ me nin ta raf -
lar dan bi rin ce ifa edil me si ne, ifa edil me me si ne ve ya ifa edil me ye ce ði nin an la þýl ma sý na gö re üc re te
hak ka za na cak týr. Ýl ke ler þun lar dýr: söz leþ me yi ta raf lar dan bi ri ifa et miþ se acen te üc re te hak ka za -
nýr. Ýfa et me yen mü vek kil ise acen te ge ne üc re ti ni alýr. Aþa ðý da "söz leþ me" söz cü ðü ile mü vek kil
ile üçün cü ki þi ara sýn da ki söz leþ me kas te dil miþ tir.

Bi rin ci fýk ra: Mü vek kil ve ya üçün cü ki þi söz leþ me yi ifa et miþ se acen te üc re te hak ka za nýr
(Öde me za ma ný, ya ni mu ac ce li yet, için 116 ncý mad de ye ba kýl ma lý dýr.). Ak si ka rar laþ tý rýl ma mýþ sa,
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di ðer ta ra fýn  ifa sý bek len mez. “Ýfa” ile an la tý lan, ara cý lýk edi len iliþ ki den do ðan borç la rýn ye ri ne ge -
ti ril me si ne yö ne lik ha re ket le rin baþ la ma sý dýr; yok sa o iliþ ki ile ta kip edi len ama cýn ye ri ne gel me si
þart de ðil dir. Ör ne ðin, acen te, bir in þa at söz leþ me si ne ara cý lýk et miþ se, acen te lik üc re ti nin doð ma sý
için in þa atýn baþ la ma sý ye ter li dir; ay rý ca in þa atýn ta mam lan ma sý ve ese rin üc re ti nin de mu ac cel ol -
ma sý þar tý aran maz. Acen te, bi rin ci fýk ra da be lir ti len hâlde en geç iz le yen ayýn son gü nü mu ac cel
ola cak bir avan sýn ken di si ne öden me si ni is ter. Mü vek kil söz leþ me yi kýs men ye ri ne ge tir miþ se üc re -
te ve avan sa bu na gö re hak ka za ný lýr.  

Ýkin ci fýk ra: Mü vek ki lin ifa sýy la acen te üc re te hak ka za nýr. An cak üçün cü ki þi nin söz leþ me yi
ifa et me ye ce ði ke sin ise ve ya üçün cü ki þi ifa et me miþ se acen te nin bu na rað men üc ret ta le bi dü þer.
Acen te ye üc ret öden miþ se pa ra ge ri is te nir. Bu nun için kar þý ta ra fýn ifa et me ye ce ði nin nes nel öl çüt -
ler le ke sin ol ma sý ge re kir. Ön ce lik def'i so mut ola ya gö re de ðer len di ri lir. 

Üçün cü fýk ra: Mü vek ki lin söz leþ me yi kýs men, ta ma men, ge re ði gi bi ve ya ön gö rül dü ðü þe kil -
de ifa et me ye ce ði ke sin ise acen te ge ne üc re te hak ka za nýr; me ðer ki, söz leþ me nin hiç ifa edil me me -
si acen te ye bað lan sýn. AB hu ku ku ile uyum bað la mýn da yer ve ril miþ olan üçün cü fýk ra nýn ikin ci
cüm le si hük mün de bir ay rý ma gi dil miþ tir. Eðer mü vek ki le yük len me si müm kün ol ma yan (ve ikin ci
fýk ra ya gö re üçün cü ki þi den de kay nak lan ma yan) hâller se be biy le söz leþ me ye ri ne ge ti ril me miþ se
acen te nin üc ret hak ký dü þer. Böy le hâller için Al man yar gý ka rar la rýn dan þu ör nek ler ve ri le bi lir:
Ara cý lýk edi len söz leþ me ku rul duk tan son ra yü rür lü ðe ko nun idarî ký sýt la ma lar, mü vek ki lin üre tim
te sis le ri nin müc bir se bep le yok ol ma sý, it ha lat ya sa ðý, üçün cü ki þi nin öde me güç lü ðü ve ya iflâsý.
Bu na kar þý lýk þu hal ler de Al man mah ke me le ri, mü vek ki lin yi ne de acen te ye üc ret öde mek le yü küm -
lü ol du ðu na (ya ni se be bin mü vek ki le yük le ne bi le ce ði ne) ka rar ver miþ tir: Ham mad de ve ya iþ gü cü
ek sik li ði, mü vek ki lin iþ yo ðun lu ðu, mü vek ki lin söz leþ me nin ye ri ne ge ti ril me sin de te mer rü de düþ -
me si, müþ te riy le üçün cü ki þi nin an la þa rak söz leþ me yi ye ri ne ge tir me den so na er dir me si, mü vek ki -
lin öde me güç lü ðü ve ya iflâsý. 

Mad de 115 - Ta sa rý nýn 115 in ci mad de si, söz leþ me de hü küm bu lun ma ma sý ha lin de üc re tin na -
sýl be lir le ne ce ði ni gös ter mek te dir. Oy sa, 6762 sa yý lý Ka nu nun 130 un cu mad de sin de ki "mah ke me -
ce ta yin olu nur" ifa de si üc re tin na sýl be lir le ne ce ði ni de ðil, ki min ta ra fýn dan be lir le ne ce ði ni gös ter -
mek te dir, ya ni 6762 sa yý lý Ka nun da ki me tin ön gö rül me ama cý na pek hiz met et me yen bir hu su su
hük me bað la mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nun da ki me tin "üc re tin ta yi ni"ne iliþ kin ola rak dik ka te alýn ma sý
ge ken le ri bir ta ra fa bý ra kýp, mah ke me ye üc re ti ser best çe be lir le mek hak ký ný ver mek te dir. Oy sa hük -
mün ko nu su bu de ðil dir. Bu se bep le ye ni me tin de "mah ke me ce ta yin olu nur" iba re si Ta sa rý ya alýn -
ma mýþ týr.

Mad de 116 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 131 in ci mad de si üc re tin he sap la na bil me si için ge rek li olan
bil gi le rin acen te ta ra fýn dan el de edil me si açý sýn dan ye ter siz dir. Çün kü 6762 sa yý lý Ka nun da ki me tin
hük mün bi rin ci fýk ra sý sa de ce üc re te hak ka za ný lan iþ lem le re iliþ kin def ter ka yýt la rý nýn ve ril me si ni
ön gör müþ tür. Ka yýt la rýn ye ter siz li ði bir ya na, acen te nin def ter le ri ile uyuþ ma ma sý ha lin de be lir siz -
lik do ðu yor du. Ay rý ca, ya pý lan iþ le rin tes pi ti def ter le rin dý þýn da ki bil gi ve bel ge le re de da ya na bi lir.
Ta sa rý nýn  116 ncý mad de si ka le me alý nýr ken hem ge rek si nim ler gö zö nün de tu tul muþ hem de
AET'nin 86/153 sa yý lý 18/12/1986 ta rih li Yö ner ge si gö zö nü ne alýn mýþ týr. Bu se bep le bi rin ci fýk ra da
üc re tin öde me za ma ný na, ya ni mu ac ce li ye ti ne iliþ kin ku ral ko nul muþ, ikin ci fýk ra da da üc re tin he -
sap lan ma sýn da önem li olan tüm bil gi le rin mü vek kil ta ra fýn dan acen te ye ve ril me si ge re ði ön gö rül -
müþ tür. 
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Mad de 117 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 127 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 118 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 127 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 119 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 132 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 120 - Bu mad de ye ni dir. Acen te nin hak la rý ný ko ru mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. Hük -

mün iki iþ le vi var dýr. Bi rin ci si acen te ye iþi ni ge re ði gi bi ya pa bil me si için ge rek li bil gi ve bel ge le ri
ver mek ve bil di rim ler de bu lun mak, ikin ci si ise borç la rýn ni te li ði ni be lirt mek. Son iþ lev ikin ci fýk ra -
dan açýk ça an la þýl mak ta dýr. Bu se bep le (d) ve (e) bend le ri Ta sa rý nýn 113 ve 118 in ci mad de le ri nin
tek ra rý ol ma yýp, aný lan borç la rýn em re di ci ni te lik ta þý dý ðý ný be lirt mek te dir.

Mad de 121 - Ýkin ci fýk ra: Bi rin ci ve üçün cü fýk ra la rý 6762 sa yý lý Ka nu nun 133 ün cü mad de -
sin den alýn mýþ olan bu mad de nin ikin ci fýk ra sý ye ni dir. Ye ni hü küm be lir li sü re li acen te lik söz leþ -
me si nin, sü re dol duk tan son ra uy gu lan ma ya de vam edil me siy le be lir siz sü re li hâle ge le ce ði ni be lir -
te rek ge nel ku ra lý tek rar la mýþ týr.

Mad de nin bi rin ci ve üçün cü fýk ra la rý 6762 sa yý lý Ka nu nun 133 ün cü mad de sin den, dör dün cü
ve be þin ci fýk ra la rý ise ay ný Ka nu nun 134 ün cü mad de sin den di li sa de leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Dör dün cü ve be þin ci fýk ra lar ta mam lan ma mýþ iþ ler hak kýn da ol du ðu için, 122 nci mad dey le bir
çe liþ me ve ya tek rar söz ko nu su de ðil dir. 

Mad de 122 - Acen te nin denk leþ tir me ta le bi Türk iç ti hat hu ku ku ta ra fýn dan ta nýn mak ta dýr. Bu
se bep le, Ta sa rý nýn 122 nci mad de si ye ni bir hu kukî ku ru mu ta nýt ma mak ta fa kat ilk de fa ka nunî dü -
zen le me ye ka vuþ tur mak ta dýr. Çün kü, Yar gý tay 1996 yý lýn da ver di ði bir ka rar la olum lu bir ka nun
boþ lu ðu nu dol dur muþ, hu ku kun ge liþ ti ril me si yö nün den önem li bir hiz met yap mýþ, il ke sel bir ka -
rar la denk leþ tir me ta le bi nin dog ma tik dü ze ni ne iþa ret et miþ, da ha son ra iç ti ha dý ný yer leþ tir miþ tir. 

Ta sa rý nýn 122 nci mad de si, AET Yö ner ge sin de yer alan, bu se beb le tüm AB üye si dev let le rin
ka nun la rýn da bu lu nan denk leþ tir me ta le bi ni, Yö ner ge te me lin de, an cak Al man (Alm. TK.’nýn 89b
pa rag ra fý) ve Ýs viç re (Ýsv. BK 418u) hü küm le ri ne ben zer þe kil de dü zen le miþ tir. Bu ta le bin ama cý ve
ni te li ði tar týþ ma lý dýr. Al man öð re ti sin de sa vu nu lan bir gö rü þe gö re iþ let me ye bað la nan müþ te ri kit -
le si nin sü rek li ola rak iþ let me ye ka zanç sað la dý ðý dik ka te alý nýr sa bu ta lep acen te nin iþ let me ye yap -
tý ðý kat ký nýn kar þý lý ðý ol du ðun dan acen te ye yar dým dü þün ce si ne da yan maz. Hak ka ni yet te me li ne
otur tul du ðu için de saf bir malî hak þek lin de ni te len di ri le mez. Di ðer gö rüþ uya rýn ca, ta lep acen te yi
fes hin olum suz so nuç la rýn dan ko rur. Bi rin ci fýk ra da "taz mi nat" söz cü ðü kul la nýl mýþ ol ma sý na rað -
men, ta lep kla sik an lam da bir mal var lý ðý za ra rý nýn gi de ril me si ola rak an la þý la maz; an cak, öð re ti de
bu na rað men ta le bin ge niþ an lam da za ra rýn gi de ril me si ne yö nel di ði yak la þý mý be nim se nir.

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, ta le be hak ka za na bil me nin þart la rý ný bir bi ri ne ek le nir (kü mü la tif)
tarz da be lirt mek te dir. Bi rin ci bent, acen te nin sað la dý ðý, ya ni iþ let me ye bað la dý ðý "ye ni" müþ te ri le -
rin, denk leþ tir me ta le bi ne hak ka zan ma nýn þar tý ol du ðu nu ve bun la rýn acen te söz leþ me si nin so na er -
me sin den son ra da iþ let me ye "önem li" çý kar lar sað la mak ta de vam et me le ri nin de ge rek ti ði ni hük -
me bað la mak ta dýr. Ýkin ci bent te yer alan (ikin ci) þart iþ let me ye acen te ta ra fýn dan ye ni müþ te ri ka -
zan dý rýl mýþ ol ma sý ve söz leþ me de vam et sey di acen te nin, iþ let me ye ka zan dýr dý ðý "ye ni" müþ te ri ler
do la yý sýy la üc ret ala cak ol ma sý dýr. Söz leþ me nin so na er me si ne de niy le acen te bu üc ret le ri yi ti rir.
Acen te lik söz leþ me si ne gö re "ye ni" müþ te ri ler se be biy le üc ret söz leþ me nin so na er me si ne rað men
bir þe kil de öden miþ se denk leþ tir me ta le bi ile ri sü rü le mez. Bu ra da öden di ði söy le nen kök üc ret olup,
be de lin tah si li ne ve ga ran ti edil me si ne iliþ kin ko mis yon lar dik ka te alý na maz. Üçün cü þart ise, ta le -
bin hak ka ni ye te uy gun ol ma sý dýr. Bu þart bir ta raf tan acen te nin gay ret le ri, imaj ya rat ma, mü vek ki -
li ve ürü nü nü ta nýt ma, di ðer ta raf tan da bir re ka bet pi ya sa sýn da pay al ma ça lýþ ma la rý ile ta ným la nýr.
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Acen te bu ko nu lar da olum suz not al ma mýþ ol ma lý dýr. Ürü nün bi li nen hat ta ta ný nan bir mar ka ol ma -
sý acen te nin gay ret le ri nin gö zar dý edil me si ni, "ye ni" müþ te ri le rin iþ let me ye gel me le ri nin (yö nel me -
le ri nin) mar ka ya bað lan ma sý ný hak lý gös te re mez ve "hak ka ni yet" un su run da olum suz so nu ca var -
ma nýn ge rek çe si ola maz. Re ka bet pi ya sa sý gü nü müz de za ten mar ka lar pi ya sa sý dýr. Güç lü, hat ta ta -
nýn mýþ bir mar ka nýn da ye ni müþ te ri ler le bu luþ ma sý için gay re te ih ti yaç var dýr. Bu luþ ma sað lan mýþ -
sa bu nu sa de ce mar ka ya bað la mak re ka bet pi ya sa sý ku ral la rý ný önem se me mek an la mý na ge lir. Her
güç lü ve ta nýn mýþ mar ka nýn da "ye ni" müþ te ri ler edin me si gay ret le olur. Mar ka nýn ta ný týl ma sý ka -
dar, ken di si ne yö nel me sað lan ma sý ve yö nel me nin ko run ma sý da gay ret le olur. Üçün cü þart, gay re -
tin ol du ðu her hal de (ku ral ola rak) ger çek le þir; olum suz tu tum hak ka ni yet þar tý nýn ger çek leþ me si ne
en gel ka bul edi le bi lir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra ta le bin he sap la ma þek li ni gös ter mek te dir. Hü küm de ki for mü lün em -
re di ci olup ol ma dý ðý öð re ti ve iç ti hat lar ca açýk lý ða ka vuþ tu ru la cak bir ko nu dur. An cak, ka nunî for -
mü lün acen te yö nün den as garîyi ifa de et ti ði, acen te nin aley hi ne olan baþ ka bir he sap tar zý nýn ka bu -
lü nün hük mün ama cýy la bað daþ ma ya bi le ce ði, bu na kar þý lýk acen te için da ha yük sek bir ta le be ola -
nak ve ren baþ ka bir for mü lü ta raf la rýn ka rar laþ tý ra bi le cek le ri ni hük mün kap sa mýn da ka bul et mek ra -
tio le gis ge re ði sa yý la bi lir.

Üçün cü fýk ra: Bu fýk ra ta le bin hak ka ni yet ile bað lan tý sý ný or ta ya koy mak ta dýr. An cak ta raf la -
rýn üçün cü fýk ra nýn ak si ni ka rar laþ týr ma la rý na bir en gel bu lun ma dý ðý þüp he siz dir.

Dör dün cü fýk ra: Dör dün cü fýk ra ta lep ten "ön ce den" vaz geç me yi ge çer siz sa yar. Ta lep ten
acen te söz leþ me si nin ya pýl ma sýn dan son ra fe ra gat edil me si, hi le dü ze yin de ol ma mak ve ya ka nu nu
do lan mak an la mý ta þý ma mak þar týy la ge çer li dir. An cak bu hal de de acen te nin, teh dit, da yat ma ve ya
ben ze ri zor la ma lar la bu hak kýn dan vaz ge çip geç me di ði özen le araþ tý rýl ma lý dýr. Mad de nin kay na ðý
olan Alm. TK’nýn 89b pa rag ra fý nýn dör dün cü ben diy le il gi li öð re ti de vaz geç me nin tam an la mýy la
ser best ira dey le ya pýl mýþ ol ma sý ge re ði üze rin de du ru lur. Acen te söz leþ me si nin ya pýl ma sý nýn, giz li
bir an laþ ma ile, bu ta lep ten da ha son ra vaz ge çil me si þar tý na bað lan ma sý ve ya bu so nu cu do ðu ra cak
bir dü ze nin ka bu lü, hük mün do la nýl ma sý dýr. Hü küm de denk leþ tir me is tem hak ký nýn söz leþ me iliþ ki -
si nin so na er me sin den iti ba ren bir yýl için de ile ri sü rül me si ge rek ti ði be lir til miþ tir. Bu bir yýl lýk sü -
re nin za ma na þý mý sü re si mi yok sa hak dü þü rü cü sü re mi ol du ðu so ru nu hü küm de açýk bý ra kýl mýþ týr.
Bu nun se be bi, hu kuk ge liþ tir me ola nak la rý nýn önü nün ka pa týl ma ma sý dýr. Öð re ti ve yar gý ka rar la rý
men fa at den ge si ne uy gun en iyi çö zü mü “hu kuk” ola rak or ta ya koy ma lý dýr. Al man öð re ti sin de bir
yýl lýk sü re nin hak dü þü rü cü sü re ol du ðu gö rü þü ha kim dir. Bu nun se be bi ola rak hük mün ni te li ði gös -
te ri lir. Hü küm ada let te me li ne da ya lý ol du ðu için acen ta nýn, böy le bir ge rek si ni mi duy ma yýp is te mi -
ni ile ri sür mek te bir yý lý aþan sü rey le ge cik me si hük mün ön gö rül me ama cý na ay ký rý ola rak ka bul
edil mek te dir. Ay rý ca za ma na þý mý ný ke sen ve dur du ran se bep le rin is tem le bað daþ ma dý ðý da ile ri sü -
rü lür. An cak, ta lep ile ri sü rül müþ ve ka bul edil miþ ise hak dü þü rü cü sü re iþ le mez ha le ge lir. Ýs tem
iti raz la kar þý laþ mýþ ise bir yýl lýk sü re için de yar gý yo lu na mü ra ca at edil me si ge re kir. 

Be þin ci fýk ra: Acen te ile tek sa tý cý ve di ðer mü vek ki le "ye ni" müþ te ri ka zan dý ran sü rek li iþ
yap ma iliþ ki le ri ara sýn da denk leþ tir me ta le bi yö nün den fark lý lýk ya rat ma nýn hak lý lýk ve ada let te me -
li za yýf ol du ðu için be þin ci fýk ra ön gö rül müþ tür. Tek sa tý cý nýn iþ let me ye (mü vek ki le) bað lý lý ðý nýn
acen te dü ze yin de ol ma dý ðý, tek sa tý cý nýn da ha ba ðým sýz bir ko num da bu lun du ðu iti ra zý, tek sa tý cý -
nýn iþ let me ile "arýzî" sý ný rý ný aþan iþ ya pýl ma sý ol gu su nun var lý ðý kar þý sýn da gü cü nü yi ti rir. Ay rý ca
"de vam lý lýk" un su ru nun re ka be tin ko run ma sý hu ku kun da sem pa ti ile kar þý lan ma dý ðý unu tul ma ma lý -
dýr. "De vam lý" sa yý la ma yan hiz met ler de "ye ni" müþ te ri sað la ya bi lir. 
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Mad de 123 - Ta sa rý nýn bu mad de si ye ni olup, Alm. TK.’nýn 90a pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. Hü -
küm, söz leþ me den son ra söz leþ me ye bað lý ola rak uy gu la na cak fa ali yet sý nýr la ma sý ný dü zen le mek te -
dir. Ka nun, söz leþ me so nu fa ali yet ya sa ðý ný ve ya sý nýr la ma sý ný eþ ya nýn do ða sýy la bað daþ tý ra ma dý ðý
için acen te yi ko ru yu cu hü küm ler ko nul ma sý ný ge rek li gör müþ tür. Bu ge rek li lik, acen te nin fa ali ye ti -
nin sý nýr lan dý rýl ma sý nýn in hi sar dü zen le me sin den ba ðým sýz ola rak Ta sa rý da yer al ma mýþ ol ma sý do -
la yý sýy la da ha da önem ka zan mýþ týr. Ko ru ma, za man sý nýr la ma la rý, þe kil ku ral la rý na uy gun luk ve ya -
sa ðýn kar þý lý ðýn da üc ret öden me si ile sað lan mýþ týr. 

Bi rin ci fýk ra: Nor mal olan acen te iliþ ki si nin so na er me siy le acen te nin ser best ha le gel me si, ar -
zu edi yor sa acen te lik mes le ði ni, so na eren iliþ ki nin içi ne gir di ði alan da hil, is te di ði alan da sür dür -
me si dir. An cak bu her za man müm kün ol ma ya bi lir. Ta raf lar (ço ðu kez mü vek ki lin is te ði ve hat ta
bas ký sý ile) re ka bet ya sa ðý nýn söz leþ me nin so na er me sin den son ra da de vam et me si ni ka rar laþ tý ra bi -
lir ler. Bi rin ci fýk ra söz ko nu su söz leþ me nin ya zý lý ola rak ya pýl ma sý ný ön gör mek te dir. Ya zý lý þe kil ge -
çer li lik þar tý dýr. Söz leþ me nin za ma ný önem ta þýr. Al man öð re ti sin de ve mah ke me ka rar la rýn da re ka -
bet sý nýr la ma sý söz leþ me si nin acen te lik söz leþ me si nin so na er me sin den ön ce ya pýl ma sý ha lin de ko -
ru yu cu ola ca ðý; acen te söz leþ me sin den ön ce ya pý lan söz leþ me nin, acen te söz leþ me si yö nün den bas -
ký ya ra ta bi le ce ði; söz leþ me nin so na er me sin den son ra ya pý la bi le cek böy le bir sý nýr la ma an laþ ma sý -
nýn da ama ca uy gun düþ me ye bi le ce ði gö rü þü ile ri sü rü lür. Ay rý ca söz leþ me nin so na er me sin den son -
ra ya pý lan söz leþ me ler de ikin ci fýk ra uy gu la na maz. Çün kü, mü vek kil iliþ ki nin tas fi ye si ni ve acen -
te nin ba zý ala cak la rý ný böy le bir söz leþ me nin ya pýl ma sý na bað la ya bi lir. Söz leþ me nin sa de ce ya zý lý
ola rak ya pýl ma sý ye ter li de ðil dir; ay rý ca an laþ ma nýn bü tün þart la rý ný içe ren ve mü vek ki lin im za sý ný
içe ren bir bel ge nin ma kul bir sü re için de acen te ye ve ril miþ ol ma sý ge re kir; ak si hal de acen te sý nýr -
la ma söz leþ me si nin hü küm ka zan ma dý ðý def'in de bu lu na bi lir. Sý nýr la ma söz leþ me si en çok iki yýl
için ya pý lýr. 

Ýkin ci fýk ra: Mü vek kil acen te söz leþ me si nin so na er me si ne ka dar sý nýr la ma söz leþ me sin den
vaz ge çe bi lir. Bu hal de mü vek kil vaz geç me be ya nýn dan iti ba ren al tý ayýn geç me siy le taz mi nat öde -
me bor cun dan kur tu lur.

Üçün cü fýk ra ve dör dün cü fýk ra: Her iki fýk ra da ge rek çe yi ge rek tir me ye cek ka dar açýk týr.
ÝKÝN CÝ KÝ TAP

Ti ca ret Þir ket le ri
BÝ RÝN CÝ KI SIM
Ge nel Hü küm ler

Mad de 124 - Bi rin ci fýk ra: Mad de nin bi rin ci fýk ra sý 6762 sa yý lý Ka nu nun 136 ncý mad de si nin
tek ra rýn dan iba ret tir. Hü küm de yer alan "ko ope ra tif þir ket" iba re si ile il gi li tar týþ ma, 2004 yý lýn da
çý ka rý lan 5146 sa yý lý Ka nun la (Resmî Ga ze te: 07/05/2004 ta rih li ve 25455 sa yý lý), Ko opK'da ya pý -
lan de ði þik lik le son bul muþ tur. Çün kü, aný lan Ka nun ko ope ra ti fin þir ket ol du ðu nu be lirt miþ tir (Ko -
opK m. 1). Ger çi aný lan Ka nu nun 1 in ci mad de sin de ko ope ra ti fin þir ket ol du ðu ifa de edil mek te, ti -
ca ret þir ke ti olup ol ma dý ðý hu su su açýk bý ra kýl mak ta dýr. Bu boþ luk do la yý sýy la, bir tar týþ ma baþ la tý -
la bi lir ve ko ope ra ti fin ti ca ret þir ke ti ol ma dý ðý teo rik ola rak ile ri sü rü le bi lir ve 124 ün cü mad de nin
ko ope ra ti fi ti ca ret þir ke ti ka bul et me si eleþ ti ri le bi lir. An cak, böy le bir tar týþ ma ko ope ra tif þir ke tin
ni te li ði tar týþ ma sý ný da vet eder. Aný lan þir ket adî þir ket ola ma ya ca ðý na gö re Türk hu ku kun da üç ka -
te go ri þir ket or ta ya çýk mýþ olur. Ko ope ra tif þir ke te uy gu la na cak hü küm ler so ru nu da di ðer so run la -
rýn or ta ya çýk ma sý na se bep olur. Ta sa rý, tüm bu çö zü mün güç so run la rý or ta dan kal dýr mak ama cýy -
la ko ope ra ti fin ti ca ret þir ke ti ol du ðu nu hük me bað la mýþ týr. 
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Ýkin ci fýk ra: Bu hü küm ye ni olup öð re ti de yer leþ miþ bu lu nan, kla sik leþ miþ bir ay rý mý yan sýt -
mak ta dýr. Bu ay rý mýn ka nunî an la mý ve de ðe ri de var dýr. Ta sa rý nýn 133, 137 ve 160 ncý mad de le ri
gi bi hü küm ler de bu ay rý ma gön der me ya pýl mýþ týr. Ko ope ra tif ise, 5146 sa yý lý Ka nun la þir ket, 124
ün cü mad de nin bi rin ci fýk ra sý hük mü ile ti ca ret þir ke ti ka bul edil me si ne rað men, öl çü le re uy ma dý -
ðý için bu ay rý mýn dý þýn da tu tul muþ tur. Bir çok hü küm de ve ge rek çe de "þa hýs" söz cü ðü de ðil "ki þi"
söz cü ðü kul la nýl mýþ ol ma sý na rað men, hü küm de "þa hýs þir ket le ri" iba re si ko run muþ tur. Bu nun se -
be bi, hu ku ku muz da "ki þi þir ket le ri" te ri mi nin he men hiç kul la nýl ma ma sý dýr. Ýkin ci bir se bep bir tek -
nik te ri mi ya rý ya rý ya arý laþ týr ma nýn uy gun ol ma ya bi le ce ði nin dü þü nül me si dir. 

Mad de 125 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 137 nci mad de sin de ön gö rül müþ bu lu nan ve tüm
ti ca ret þir ket le ri için ge çer li olan ul tra vi res il ke si ni, AET'nin 68/151 sa yý lý þir ket le re iliþ kin Bi rin -
ci Yö ner ge si nin il gi li hük mü nü dik ka te ala rak kal dýr mýþ týr (Ge nel Ge rek çe nin 100 nu ma ra lý pa rag -
ra fý na ba kýl ma lý dýr.). Ti ca ret þir ket le ri Türk Me denî Ka nu nu nun 48 in ci mad de si çer çe ve sin de hak -
lar dan ya rar la na bi le cek, borç lar üst le ne bi le cek ler dir. 371 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ol du ðu gi -
bi Ta sa rý nýn ba zý hü küm le rin de, iþ let me ko nu su dý þýn da ya pý lan iþ lem le rin hu kukî so nuç la rý özel
ola rak dü zen len miþ tir.

Mad de 126 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 138 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn -
mýþ týr.

Mad de 127 - Mad de, ba zý de ði þik lik ler le 6762 sa yý lý Ka nu nun 139 un cu mad de si nin tek ra rý dýr. 
(a) ben di: (a) ben din de 6762 sa yý lý Ka nun da yer alan an la mý açýk ol ma yan, yo rum güç lük le ri

ve gö rüþ ay rý lýk la rý do ðu ran, ni ha yet tek nik te ri me uy ma yan özen siz "men kul þey ler" iba re si ye ri ne
"ser ma ye þir ket le ri ne ait pay lar" iba re si ter cih edil miþ tir. Çün kü, "men kul þey ler" ile "men kul de -
ðer ler" kas te di li yor sa, aný lan kav ram, ya ni men kul de ðer ler za ten bir ön ce ki "kýy met li ev rak" kav -
ra mý içi ne gir mek te dir; aný lan iba re "men kul ler"i ifa de edi yor sa men kul ler "ta þý nýr lar" söz cü ðü al -
týn da za ten (c) ben din de ön gö rül müþ bu lun mak ta dýr. Ka nu nun kul lan dý ðý for mül ise se ne de bað lan -
mýþ ol sun ol ma sýn bü tün ser ma ye þir ket le ri ne ait pay la rý kap sa mak ta dýr. 

(b) ben di: (b) ben din de, 6762 sa yý lý Ka nun da kul la ný lan ve "sý naî hak lar"la sý nýr lý olan dü zen -
le me, TRIPS ve WI PO'nun kul lan dý ðý ye ni te rim olan ve fi kir ve sa nat eser le ri ile bað lan tý lý hak lar -
dan baþ la ya rak, mar ka la rý, ta sa rým la rý, pa tent le ri, fay da lý mo del le ri, bit ki çe þit le ri ni, ya ni ýs lah çý
hak la rý ný ve ya rý ilet ken le rin to pog raf ya la rý na ka dar çok ge niþ, ucu açýk bir kav ra mý ifa de eden
"fikrî mül ki yet" ile de ðiþ ti ril miþ tir.

(h) ben di: (h) ben di ye ni olup, ge li þim gös te ren, ucu açýk ye ni bir mal var lý ðý ko nu su nu ya ni
elek tro nik or tam la rý, alan la rý, ad la rý, iþa ret le ri ve ben ze ri de ðer le ri ifa de et mek te dir. 

(i) ben di: (i) ben di, 6762 sa yý lý Ka nu nun 139 un cu mad de si nin (8) nu ma ra lý ben di ni kar þý la -
mak ta, an cak (b) ben din de ön gö rül müþ ol du ðun dan, "te lif hak la rý" iba re si ka nun dan çý ka rýl mýþ bu -
lun mak ta dýr. 

(j) ben di: (j) ben din de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 139 un cu mad de si nin (8) nu ma ra lý ben di nin ikin -
ci kýs mý da ha ge niþ bir þe kil de ifa de edil miþ tir. 

Mad de 128 - Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 140 ýn cý mad de nin bi rin ci fýk ra sý hük mü ay -
nen ko run muþ tur. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra ye ni dir. Hü küm ser ma ye ola rak ko nu lan pa ra dý þýn da ki de ðer le ri ko -
ru mak, þir ke tin ku ru luþ aþa ma sýn da so run lar la kar þý laþ ma ma sý ný sað la mak ama cýy la ön gö rül müþ tür.
Bu hü küm uya rýn ca, ta þýn maz la rýn aynî ser ma ye ola rak ka bul edil me le ri için, ta ah hüt te bu lu nan ki -
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þi nin ta ah hü dü nü ta pu ya þerh ola rak kay det tir me si ge re kir. Fikrî mül ki yet hak la rý, ma den hak la rý,
ge mi ler, ha va ta þýt araç la rý özel si cil le re sa hip tir. Bu si cil ler de, il gi li de ðe rin aynî ser ma ye ola rak
ko nul du ðu hu su sun da þerh ver di ril me si ge re kir. Þer hin üçün cü ki þi nin iyi ni ye ti ni kal dý ra bi le ce ði
dü þü nül müþ, bu nun da ser ma ye nin ko run ma sý açý sýn dan önem li bir et ki yi ha iz ol du ðu so nu cu na va -
rýl mýþ týr. Ta þý nýr lar ise, gü ve ni lir bir ki þi ye tev di edi lir; ak si hal de Ta sa rý nýn 128 in ci mad de si uya -
rýn ca aynî ser ma ye ola rak ka bul edil mez ler. Söz ko nu su ge rek li lik si cil mü dü rü nün in ce le me yet ki -
si nin kap sa mýn da ol du ðun dan, ye ri ne ge ti ril me di ði tak dir de si cil mü dü rü þir ke ti tes cil et mez.

Dör dün cü, be þin ci ve al týn cý fýk ra lar: Bu fýk ra lar bir lik te de ðer len di ri lir ve yo rum la nýr. Aný -
lan hü küm ler þu ye ni lik le ri içe rir.

a) Ta þýn maz mül ki ye ti ve ya sa ir bir aynî hak ser ma ye ola rak ko nul muþ sa, þir ke tin bun lar üze -
rin de ta sar ruf ede bil me si için ta pu si ci li ne tes cil ge re kir. Aynî ser ma ye ola rak ko nul muþ bu lu nan ta -
þýn maz lar ve di ðer hak lar mad de nin ikin ci fýk ra sý ge re ðin ce za ten ta pu si ci li ile di ðer si cil le re þerh
ve ril miþ ve ya ka yýt edil miþ ol duk la rýn dan si cil mü dü rü nün bun la rýn þir ket adý na tes ci li ta le bi üze ri -
ne ta pu si ci li me mu ru ile di ðer si cil le rin yet ki li le ri tes cil iþ le mi ni he men ya par. Bu hü küm ile, özel -
lik le Ana do lu'da ser ma ye ola rak ko nul muþ ta þýn maz la rýn þir ket adý na yýl lar ca tes cil le ri nin ya pýl ma -
ma sýn dan do ðan ih ti laf ve so run la rýn önü ne ge çil me si amaç lan mak ta dýr. An cak þir ke tin tes cil ta le -
bi de sak lý tu tu la rak ama ca ula þa bil me araç la rý pe kiþ ti ril miþ tir. 

b) Ýkin ci fýk ra ile söz ko nu su üç fýk ra bir lik te de ðer len di ril di ðin de, tes cil ile bir lik te þir ke tin
aynî ser ma ye üze rin de he men ma lik ola rak ta sar ruf ta bu lun ma sý ola na ðý sað lan mýþ olur.

c) Di ðer ta raf tan dör dün cü fýk ray la þir ke tin pa ra ve men kul ser ma ye üze rin de de ma lik ola rak
ta sar ruf ta bu lu na bil me si nin yo lu ka nu nen açýl mýþ týr. 

Mad de 129 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 141 in ci mad de si ni kar þý la yan bu hü küm de önem li üç de -
ði þik lik ya pý la rak, söz leþ me de ak si ne hü küm yok sa, 6762 sa yý lý Ka nun da ki hük mün ak si ne, ser ma -
ye nin öden me si ge re ken gün den iti ba ren de ðil de, þir ke tin tes ci lin den iti ba ren te mer rüt fa izi öde ne -
ce ði be lir til miþ tir. Es ki hü küm, bir ta raf tan ser ma ye nin öden me si ni tüm þir ket ler de "öden me si ge -
re ken" gün le re bý ra ka rak kre di gü ven li ði ni sar sý yor, di ðer ta raf tan da "ka nunî fai zin" di ye rek yo rum
güç lük le ri ne se bep olu yor du. Ger çi 6762 sa yý lý Ka nu nun 1461 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da
"ka nunî fai zin" te mer rüt fa izi an la mý na gel di ði be lir til miþ ti. An cak "ka nunî fa iz"in te mer rüt fa izi
an la mý na gel me si ne Borç lar Ka nu nu ne de 3095 sa yý lý Fa izK ile ör tüþ mek te dir. Ýkin ci ola rak met -
ne uy ma yan ke nar baþ lý ðý de ðiþ ti ril miþ tir. Üçün cü ola rak kol lek tif ve ko man dit þir ket ler de, sý nýr sýz
so rum lu luk il ke si ne rað men ser ma ye nin tes cil ile mu ac cel ol ma ma sý, kre di gü ven li ði yö nün den uy -
gun gö rül me miþ tir. Li mi ted þir ket ler de de 585 in ci mad de de nakdî ser ma ye nin ku ru luþ ta ve ser ma -
ye ar tý rým la rýn da ta ma men öden me si ve aynî ser ma ye nin tes ci li nin ku ru lu þun ve ya ser ma ye ar tý rý -
mý nýn tes ci li ile ger çek leþ ti ril me si il ke si be nim sen miþ tir. Tak sit li öde me an cak ka pa lý ano nim þir -
ket ler de ola bi le ce ði için hü küm de "esas söz leþ me de" iba re si kul la nýl mýþ týr. Ko ope ra tif ler ise ken di
ka nun la rý na tâbi ol du ðu için, Ko opK m. 4, b.4 hük mü ne tâbidir. Mü ec cel ve mu ac cel ala cak lar, bu
ku ra lýn is tis na sý ný oluþ tu rur. Bu tür ala cak lar için 130 un cu mad de ge çer li olur.

Mad de 130 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 142 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 131 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 143 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 132 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 144 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr. An cak Ta sa rý da

“ka nun lar da” de ni le rek mad de Türk Ti ca ret Ka nu nu na öz gü len me miþ tir.
Mad de 133 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 145 in ci mad de si ni kar þý la yan bu hü küm, uy gu la ma nýn ge -

rek si nim le ri ne ce vap ve re cek þe kil de ve Yar gý tay ka rar la rý na gö re ye ni den dü zen len miþ tir. 
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Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, es ki met nin ak si ne, hak lý ve doð ru ola rak sa de ce þa hýs þir ket le ri ne
öz gü len miþ tir.

Ýkin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nun da ki ser ma ye si pay la ra bö lün müþ þir ket ler le ano nim þir ket le re
ve "his se se net le ri"ne öz gü len miþ bu lu nan ikin ci fýk ra "ser ma ye þir ket le ri" iba re si kul la ný la rak li mi -
ted þir ket le ri ve se ne de bað lan ma mýþ pay la rý da kap sa ya cak tarz da ge niþ le til miþ tir. Hac ze di le cek ve
pa ra ya çev ri le cek pa yýn ano nim, li mi ted ve pay lý ko man dit þir ke te ait bu lun ma sý ve ya se ne de bað -
lan mýþ olup ol ma ma sý, her han gi bir hü küm far ký ya rat maz. Hük mün bir di ðer ye ni li ði, hac zin ve pa -
ra ya çev ril me nin han gi hü küm le re gö re ya pý la bi le ce ði nin açýk lý ða ka vuþ tu rul ma sý dýr. Ni ha yet, hac -
zin ta lep ha lin de pay def te ri ne iþ le ne bi le ce ði be lir ti le rek ale ni ye te ka vuþ ma sý, bu yol la þef faf lý ðýn
sað lan ma sý na ola nak ve ril miþ tir.

Bir leþ me, Bö lün me, Tür De ðiþ tir me
Ge nel açýk la ma lar

1. Ta sa rý nýn 134 ilâ 194 ün cü mad de le rin de ön gö rü len hü küm ler, Ýs viç re'nin 30/10/2003 ta rih -
li, "Bir leþ me, Bö lün me, Tür De ðiþ tir me ve Mal var lý ðý Dev ri ne Ýliþ kin Fe de ral Ka nun"
(ÝBirK/FusG)'dan ya rar la ný la rak ka le me alýn mýþ týr. An cak, Ta sa rý, ÝBirK'dan bir çok nok ta da ay rýl -
mak ta dýr. Baþ lý ca fark lý lýk lar, þöy le özet le ne bi lir:

a) ÝBirK ti ca ret þir ket le ri ya nýn da der nek le ri, va kýf la rý, tek ki þi iþ let me le ri ni, ka mu hu ku ku ku -
rum la rý nýn iþ ti ra ki olan þir ket le ri kap sa dý ðý hal de, Ta sa rý nýn söz ko nu su hü küm le ri ti ca ret þir ket le ri -
ne öz gü len miþ tir. Bu se bep le 135 in ci mad de de "kav ram lar" hük mü nün ön gö rül me si ge rek miþ tir.

b) Kay nak Ka nun ile Ta sa rý ara sýn da ki bu kap sam fark lý lý ðý nýn bir kaç se be bi var dýr: (1) ÝBirK,
ba ðým sýz bir ka nun dur. Onun için, bu Ka nu nun der nek le re, va kýf la ra, tek ki þi iþ let me le ri ne vs. iliþ -
kin bir leþ me le ri, bö lün me le ri ve tür de ðiþ tir me le ri dü zen le me si ya dýr gan maz. Oy sa bu kap sa mýn ay -
nen be nim sen me si Ta sa rý ya uy maz. (2) Bu se bep bir ya na, uy gu la ma da tek ki þi iþ let me si nin, der ne ðin
ve vak fýn, bir leþ me si ne, bö lün me si ne, tür de ðiþ tir me si ne he nüz ih ti yaç du yul ma mýþ týr. Böy le bir ih ti -
yaç or ta ya çýk tý ðýn da bu nu ya Me denî Ka nun dü zen ler ve ya Ýs viç re'de ol du ðu gi bi ba ðým sýz bir ka nun
ya pý la bi lir. Ka nu nun kap sa mý nýn bu ka dar ge niþ ol ma sý Ýs viç re öð re ti sin de de eleþ ti ril mek te dir.

c) ÝBirK'ya, par la men to da ki mü za ke re ler sý ra sýn da mal var lý ðý dev ri ne ve mil let le ra ra sý özel hu -
ku ka iliþ kin hü küm ler de ek len miþ tir. Bu hü küm ler de, Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

d) ÝBirK'da sý ný ra þan bir leþ me ve bö lün me gi bi ya pý sal de ði þik lik ler -ol duk ça gi rift- bað la ma
ku ral la rý ile dü zen len miþ tir. Ýs viç re öð re ti sin de çok eleþ ti ri len si cil hu ku ku ile bað daþ tý rýl ma sý güç
olan bu hü küm le re de, Ta sa rý da yer ve ril me miþ tir. Çün kü, mil let le ra ra sý özel hu ku ka iliþ kin bað la -
ma ku ral la rý Ta sa rý nýn ko nu su dý þýn da dýr ve bir ül ke de ya pý lan tes cil ile baþ ka bir ül ke de ki mal var -
lý ðý nýn na sýl in ti kal ede ce ði mil let le ra ra sý özel hu kuk ta ol ma sa bi le þir ket ler hu ku kun da çok tar týþ -
ma lý bir ko nu dur. AT hu ku kun da sý ný ra þan bir leþ me le re iliþ kin onun cu ve sý ný ra þan mer kez de ði þik -
lik le ri ne da ir On dör dün cü Yö ner ge, ta sa rý aþa ma sýn da dýr.

2. ÝBirK'nýn ter cih edil me si nin se bep le ri ni de þöy le sý ra la ya bi li riz. (1) Ýs viç re þir ket ler hu ku ku,
Al man ve Fran sýz hu kuk la rý na na za ran (ör nek sen me si, kay nak ka nun ola rak ter cih edil me si) Türk
þir ket ler hu ku ku na çok da ha ya kýn dýr. Onun için ÝBirK'dan ya rar lan mak ama ca uy gun dü þe cek tir. (2)
ÝBirK, AET'nin þir ket le re iliþ kin bir leþ me ler hak kýn da ki 78/855 sa yý lý Üçün cü Yö ner ge ve bö lün me -
le re da ir 82/891 sa yý lý Al týn cý Yö ner ge sin den esin len me öte sin de ya rar la ný la rak ha zýr lan mýþ týr. Ay rý -
ca þir ket le re iliþ kin 77/91 sa yý lý Ýkin ci Yö ner ge nin ko ru yu cu hü küm le ri ile ser ma ye nin ko run ma sý na
da ir ku ral la rý da gö ze til miþ ve 8/10/2001 ta rih li Av ru pa Þir ke ti Sta tü sü ne Ýliþ kin Tü zük ile bað lan tý
da sað lan mýþ týr. Bu da Ta sa rý nýn AT hu ku ku ile uyum laþ tý rýl ma sý he de fi ile tam ola rak ör tüþ mek te dir. 
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Mad de 134 - 134 ün cü mad de 134 ilâ 194 ün cü mad de le rin uy gu la ma ala ný ný be lir le mek te, bir -
leþ me, bö lün me ve tür de ðiþ tir me ye iliþ kin çe þit li ka nun lar da ki hü küm le ri sak lý tut mak ta dýr.

Mad de 135 - 135 in ci mad de 134 ilâ 194 ün cü mad de ler de yer alan kav ram la rýn ta ným la rý ný
ver mek te dir. Ta ným lar, þöy le açýk la na bi lir.

a) "Þir ket" te ri mi, bu hü küm ler de ti ca ret þir ket le riy le ko ope ra ti fi ifa de et mek te dir. "Þir ket" söz -
cü ðü be lir li bir þir ke ti ve ya ge nel ola rak bir þir ke ti de ðil bir an lam da, kay nak ÝBirK'da ki hu kuk sü -
je si ni (su jets/Rechtsträger/sog get ti gu iri di ci) kar þý la mak ta dýr. 

"Or tak" söz cü ðü þa hýs þir ket le ri ile ko ope ra tif le re öz gü olup, ano nim þir ket ler de pay sa hi bi te -
ri mi kul la nýl mak ta dýr. An cak 134 ilâ 194 ün cü mad de ler de kul la ný lan "or tak" söz cü ðü pay sa hi bi ni
de ifa de ede cek tir. 

"Ge nel ku rul", þa hýs þir ket le rin de kul la ný lan bir kav ram de ðil dir. An cak 134 ilâ 194 ün cü mad -
de ler de or tak lar ku ru lu nu ve/ve ya or tak la rýn tü mü nü, ya ni tüm or tak la rý da ifa de et mek te dir. 

"Yö ne tim or ga ný" hiç bir ti ca ret þir ke tin de ka nu nen kul la nýl ma mak ta dýr. Bu te rim 134 ilâ 194
ün cü mad de ler de, ano nim ve ko ope ra tif þir ket ler de ki yö ne tim ku ru lu nu, li mi ted þir ket ler de ki mü -
dü rü/mü dür le ri, þa hýs þir ket le riy le ser ma ye si pay la ra bö lün müþ ko man dit þir ket ler de de "yö ne ti ci"yi
ifa de ede cek tir. Ay ný þe kil de "or tak lýk söz leþ me si" te ri mi de ta nýn mýþ týr. 

Kü çük ve or ta öl çek li þir ket ler be lir le nir ken þa hýs þir ket le ri için bu Ta sa rý nýn 1522 nci, ser ma -
ye þir ket le ri hak kýn da 1523 ün cü mad de le rin de ön gö rü len öl çüt ler uy gu la nýr.

Mad de 136 - 136 ncý mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 146 ncý mad de si ni de ði þik bir içe rik le de -
vam et tir mek te dir. Ta sa rý nýn  bu mad de si Üçün cü Yö ner ge te me lin de ÝBirK’dan ya rar la ný la rak ka -
le me alýn mýþ týr.

Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nun da da ay nen bu lu nan bir leþ me nin iki tü rü bi rin ci fýk ra da, ko -
ope ra tif ler de da hil ol mak üze re tüm ti ca ret þir ket le ri ni içe re cek tarz da ifa de edil miþ tir. "Dev ral ma"
ve "ye ni ku ru luþ" te rim le ri nin ter cih edil miþ ol ma sý nýn se be bi, bu te rim le rin uy gu la ma mýz da yer -
leþ miþ ol ma sý dýr. Oy sa kay nak ka nun “Ab sorp ti ons fu si on/fu si on par ab sorp ti on/fu si one me di an te
in cor po ra zi one” ve “Kom bi na ti ons fu si on/ fu si on par kom bi na ti on/fu si one me di an te com bi na zi one”
te rim le ri ni ya ni ab sorp si yon ve kom bi nas yon söz cük le ri ne yer ver mek te dir. Dev ral ma yo lu ile bir -
leþ me ler ana-yav ru, ana-kar deþ þir ket ler ara sýn da düz ve ters bir leþ me þek lin de ola bi lir. Ters bir leþ -
me yav ru þir ke tin ana þir ke ti dev ral ma sý ný an la týr. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, uy gu la ma da yer leþ miþ bu lu nan te rim le rin an lam la rý ný ver mek te dir. 
Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra, dev ro lu nan þir ke tin mal var lý ðý nýn ip so iu re (ken di li ðin den) ge çi -

þi ni, mal var lý ðý nýn ge çi þi (in ti ka li) kar þý lý ðýn da dev ro lu nan þir ke tin or tak la rý nýn bir de ðiþ tir me ora -
ný na (fak tö rü ne/pa ra met re si ne) gö re dev ra lan þir ke tin pay la rý ný ge ne ip so iu re ka zan ma la rý ný dü zen -
le mek te dir. Bu fýk ra ay rý ca küllî ha le fi yet il ke si ne yer ver mek te, bu nun gi bi or tak sý fa tý nýn, di ðer bir
ifa dey le, þir ket pa yý nýn ve mal var lý ðý nýn de vam lý lý ðý il ke le ri ni vur gu la mak ta, son ola rak da küllî ha -
le fi ye tin is tis na sý olan 140 ýn cý mad de de ön gö rül müþ bu lu nan denk leþ tir me yi içer mek te dir.

Dör dün cü fýk ra: Dör dün cü fýk ra nýn bi rin ci cüm le si, hem tas fi ye siz so na er me si hem de üçün -
cü fýk ra da da yer alan küllî ha le fi ye ti ön gör müþ tür. Dör dün cü fýk ra nýn ikin ci cüm le si dev ral ma yo -
lu ile bir leþ me de Ta sa rý nýn 451 in ci mad de sin de dü zen len miþ bu lu nan mal var lýk la rý nýn ay rý yö ne ti -
mi re ji mi nin ter ke dil di ði ni ve so na er me ile ter ki nin ay ný an da ya pýl ma sý na iliþ kin ye ni bir sis tem
ku rul du ðu nu vur gu la mak ta dýr. Bu sis tem, ala cak lý la rýn ko run ma sý na iliþ kin ye ni kon sept ile de bað -
lan tý lý dýr. 152 ile 157 nci mad de le rin ge rek çe le ri ne ba kýl ma lý dýr.
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Mad de 137 - 137 nci mad de, üç sý nýf ha lin de ka nu nen izin ve ri len bir leþ me le ri gös ter mek te -
dir. Mad de de, (1) ser ma ye þir ket le ri nin, (2) þa hýs þir ket le ri nin ve (3) ko ope ra tif le rin han gi þir ket ler -
le han gi þart lar al týn da bir le þe bi le cek le ri bi rin ci, ikin ci ve üçün cü fýk ra lar da ay rý ay rý gös te ril miþ tir.
Ye ni dü zen le me ano nim, ser ma ye si pay la ra bö lün müþ ko man dit, kol lek tif, ko man dit ve ko ope ra tif
þir ket le ri nin bir bir le riy le bir leþ me le ri ne izin ver mek te dir. Böy le ce 6762 sa yý lý Ka nun da ki tür le rin
ay ný ol ma sý þar tý (6762 sa yý lý Ka nun m. 147) terk edi le rek, tür ler ara sý bir leþ me ser bes ti si il ke si bað -
la mýn da ge niþ bir bir leþ me yel pa ze si oluþ tu rul muþ tur. Kay nak öð re ti de bu bir leþ me ser bes ti si “hu -
kukî þe kil ile bað lý ol ma yan bir leþ me” ve ya “hu kukî þek li aþan bir leþ me” di ye ad lan dý rýl mak ta dýr. 

Ýzin ve ri len bir leþ me ler de anah tar ro lü oy na yan ser ma ye ve þa hýs þir ket le ri Ta sa rý nýn 124 ün cü
mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mün de ta ným lan mýþ týr. Bir leþ me ler de be nim se nen bu çok ola nak lý, ya -
ni ge niþ yel pa ze li li be ral çö züm, uy gu la ma da bir leþ me yo lu ile hu kukî þek li se çe bil me ola na ðý ný þir -
ket le re sað la ya cak týr. 

137 nci mad de nin bir leþ me ler de ver di ði bu zen gin ola nak lar lis te si ne rað men mad de iki grup
sý nýr lý sa yý içer mek te dir. Bi rin ci si þir ket ler ara sýn da ya sak bir leþ me le re vur gu yap mak ta, ikin ci si ise,
ti ca ret þir ket le riy le der nek, va kýf ve tek ki þi iþ let me si nin bir leþ me si ni dü zen le me dý þý bý rak mak ta -
dýr. Ba zý bir leþ me ler ca iz de ðil dir: (1) Bir ser ma ye þir ke ti, ken di si dev ro lu nan þir ket ola rak, kol lek -
tif ve ko man dit þir ket ler le bir le þe mez. Ya ni bu var sa yým da ser ma ye þir ke ti mu hak kak dev ra lan þir -
ket ol ma lý dýr. Bir sý nýr sýz so rum lu þir ke tin sý nýr lý so rum lu þir ke ti dev ral ma sý ka nun ca uy gun gö rül -
me miþ tir. (2) Ko ope ra tif ler de dev ro lu nan þir ket ol ma la rý hâlin de þa hýs þir ket le ri ile bir le þe mez ler.
ÝBirK'nýn ge rek çe sin de ve ri len tab lo dan esin le ne rek, ca iz olan ve ol ma yan bir leþ me le ri aþa ðý da ki
tab lo da gös te re bi li riz.

Þir ket borç la rýn dan ki þi sel ola rak so rum lu olan or tak la rýn, þir ket borç la rýn dan so rum lu tu tul ma -
yan or tak la ra dö nüþ me le ri uy gun gö rül müþ, ter si red de dil miþ tir. Çün kü, þir ket borç la rýn dan or tak -
la rýn ki þi sel ola rak so rum lu ol duk la rý bir þa hýs þir ke ti nin ano nim þir ke te il ti hak et me siy le, ser ma ye
þir ke ti nin or tak la rý nýn þir ket borç la rýn dan so rum lu tu tul ma ya cak la rý bir ko nu ma gel me le ri, þa hýs þir -
ke ti nin ala cak lý la rý nýn ko run ma sý ný ge rek ti rir, fa kat ano nim þir ket pay sa hip le ri nin ko lek tif þir ket or -
ta ðý sý fa týy la sý nýr sýz so rum lu ol ma la rý ha lin de ala cak lý la rýn ko run ma sý na ge rek yok tur. 

Bir leþ me de, ko ope ra ti fin sý nýr lý so rum lu olup ol ma ma sý rol oy na maz.
Mad de 138 - ÝBirK 5 in ci mad de den ve Üçün cü Yö ner ge nin 3 (2) nci mad de si hük mün den ya -

rar la nýl mýþ týr.
Bi rin ci fýk ra: Hü küm, tas fi ye ha lin de bu lu nan bir þir ke tin bir leþ me ye ka tý la bil me si ne ola nak

ta ný mak ta, an cak bu nun için iki þart ara mak ta dýr. Bun lar dan bi rin ci si, mal var lý ðý nýn, ya ni tas fi ye
pay la rý nýn da ðý týl ma ya baþ lan ma mýþ bu lun ma sý, ikin ci si ise, tas fi ye ha lin de ki þir ke tin dev ro lu nan
(il ti hak eden) þir ket ol ma sý dýr. Bu hü küm Ýs viç re Fe de ral Mah ke me si nin fe sih ka ra rý nýn ge ri alý na -
bi le ce ði ne iliþ kin Ka ra rý (BGE 123 III 473) ile Yar gý ta yýn ay ný ni te lik te ki Ka ra rý (11. HD,
29.5.1990, 3337/4327) ile uyum ha lin de dir.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra bi rin ci fýk ra da yer alan þart la rýn is pa tý hak kýn da dýr. 
Mad de 139 - Bir leþ me öð re ti sin de tar tý þý lan ser ma ye si ni bel li bir oran da yi tir miþ ve ya bor ca

ba týk olan bir þir ke tin bir leþ me ye ka tý lýp ka tý la ma ya ca ðý na iliþ kin so ru 139 un cu mad de de olum lu
ce vap lan mýþ týr. Bu so run, olum lu bir þe kil de çö zül mek te, bu su ret le sað lý ða ka vuþ tu ru cu (iyi leþ ti ri -
ci) bir leþ me ye ce vaz ve ril mek te dir. Hü küm 376 ve 633 ün cü mad de ler ile uyum için de dir.

Ser ma ye ile ka nunî ye dek ak çe ler top la mý nýn ya rý sý bilânço za rar la rýy la yi ti ril miþ se ek si
bilânço; za rar lar bu nun üs tün dey se bor ca ba týk lýk du ru mu, tek nik te rim le kýr mý zý bilânço var dýr. Bu
tür bir bir leþ me ye ka rar ve ril miþ ol ma sý yö ne tim or ga ný ný 376 ncý mad de de ön gö rü len yü küm lü lük -
le rin den kur tar maz. An cak bir leþ me, mah ke me yi fes hi er te le me ye ik na ede bi lir. 
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Bi rin ci fýk ra: Ek si ve ya bor ca ba týk bilânço nun var lý ðý bir þir ke tin bir leþ me si ni en gel le mez;
ye ter ki, dev ra lan ve ya dev ra lý nan þir ket bu açý ðý ka pa ta bi le cek tu tar da ser best çe ta sar ruf ede bi le -
ce ði öz var lý ða sa hip ol sun. Ba týk þir ket dev ra lan ve ya dev ro lu nan ola bi lir. "Ser best çe ta sar ruf edi -
le bi lir öz var lýk" ile, ser ma ye + bel li bir har can ma ama cý na bað lan ma mýþ ye dek ak çe ler an la þý lýr.
Baþ ka bir de yiþ le, top lam öz var lýk tan ser ma ye, müs tah dem ve iþ çi ler için ay rýl mýþ ye dek ak çe ler
(Ta sa rý nýn 522 nci mad de si) gi bi bir ama ca bað lý ih ti yarî ye dek ak çe ler ve ge nel ka nunî ye dek ak -
çe nin har ca ma lar için ka nu nen tah sis li kýs mý çýk týk tan son ra ka lan öz var lýk üze rin de ser best çe ta -
sar ruf edi le bi lir. An cak ih ti yarî bir ye dek ak çe nin tah sis ama cý ge nel ku rul ca kal dý rý lýr sa, o ye dek
ak çe de ser best öz var lý ða ek le nir. Ser ma ye söz cü ðü esas ve ya çý ka rýl mýþ ser ma ye an la mý na ge lir.

Ek si ve ya bor ca ba týk bilânço nun dev ra lan ve ya dev ro lu nan þir ket te bu lun ma sý önem li de ðil dir.
An cak ser best çe kul la na bi le cek öz var lý ðý ný baþ ka bir þir ke ti kur tar ma ya tah sis eden þir ke tin azýn lýk -
ta ka lan or tak la rý nýn men fa at le ri nin dik ka te alýn ma sý ge re kir. Ak si hal de, bir leþ me ka ra rý ip tal edi le -
bi lir. Ko nu, þir ket ler top lu lu ðun da özel bir bo yut ka za na bi lir. Bir leþ me nin ca iz ol ma sý baþ ka, ya pýl -
ma sý na or tak lar ca ka rar ve ril me si ve ya hu ku ken sa kat bu lun ma sý ve ya bu lun ma ma sý baþ ka dýr.

Ýkin ci fýk ra: Bu fik ra bi rin ci fýk ra da ki þart la rýn var lýk la rý nýn na sýl is pat la na ca ðý ný gös ter mek te dir.
Mad de 140 - Hü küm ÝBirK'nýn 7 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Bi rin ci fýk ra: a) Bi rin ci fýk ra da bir leþ me hu ku ku na ha kim, bir leþ me yi ta ným la yan il ke ler den

bi ri olan or tak ol ma du ru mu nun de vam lý lý ðý ký sa ca þir ket pa yý nýn de vam lý lý ðý (ko run ma sý) il ke si,
ka nunî ifa de si ni bul muþ tur. Bu il ke, dev ro lu nan þir ke tin her bir or ta ðý nýn, dev ro lu nan þir ket te ki pa -
yý nýn de ðe ri ni kar þý la ya cak ve þim di ye ka dar ki pa yý nýn ver di ði hak la rý na eþit (ve ya öy le ka bul edi -
len) hak la rý içe ren bir dev ra lan þir ket pa yý ný ta lep et me ye hak ký ol du ðu an la mý na ge lir. Dev ro lu nan
þir ket te ki þim di ye ka dar sa hip olu nan pay, bir de ði þim (de ðiþ-to kuþ) ora ný na gö re he sap la nan bir
dev ra lan þir ket pa yý ile dev ra lan þir ket te de vam eder. De vam lý lýk il ke si, dev ra lan ile dev ro lu nan þir -
ket le rin mal var lýk sal bü yük lü ðün den do ðan, mut lak ol ma yan eþit lik le ta ným la nýr. Eþit lik, bü yük lük -
le rin oran lan ma sý na gö re bu lun muþ bir an la þýl mýþ de ðer dir. Bu eþit lik, hü küm de ki "kar þý la ya cak de -
ðer de" iba re siy le açýk lan mýþ týr. Eþit lik sa de ce pa ra sal ola rak de ðil hak la ra iliþ kin eþit lik ba ký mýn dan
da söz ko nu su dur. 

b) Hü küm de ki "or tak lýk pay la rý ve hak la rý" ile, dev ro lu nan þir ket te ki þir ke te ka týl ma pa yý (135
in ci mad de ye ba kýl ma lý dýr) ve pa ya bað lý mal var lý ðý, yö ne tim, de ne tim ve in ce le me hak la rý kas te -
dil miþ tir. Bu te rim, az lýk hak la rý ný kap sa ya maz. Çün kü, dev ro lu nan þir ket te az lýk hak la rý na sa hip bir
or tak, oran sal eþit lik se be biy le dev ra lan þir ket te az lýk hak ký ný ha iz ol ma ya bi lir.

c) Þir ke tin de vam lý lý ðý nýn ge nel is tis na sý, 141 in ci mad de de yer alan ay rýl ma ak çe si dir (141 in -
ci mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr). Özel bir is tis na ise, in ti fa se net le ri nin sa týn alýn ma sý na iliþ -
kin be þin ci fýk ra da yer al mak ta dýr.

d) Bi rin ci fýk ra, dev ro lu nan þir ke tin or ta ðý nýn ta lep hak ký nýn he sap lan ma sý nýn bað lý ol du ðu ku -
ral la rý da be lir le mek te dir. He sap la ma da, bir le þen þir ket le rin mal var lý ðý de ðer le ri, oy hak la rý nýn da -
ðý lý mý ve bir leþ me nin sað lý ða ka vuþ tu ru cu (iyi leþ ti ri ci) olup ol ma dý ðý, pay la rýn iti barî de ðer le ri,
prim li pay çý ka rý lýp çý ka rýl ma dý ðý gi bi önem ta þý yan her hu sus dik ka te alý nýr. Al man ve Ýs viç re öð -
re ti sin de, bir leþ me de bir ve ya bir den çok þir ke tin mün fe sih ola ca ðý na ba kýl mak sý zýn bü tün þir ket le -
rin ya þa yan þir ket de ðe ri ile he sa ba ka týl ma sý ge rek ti ði gö rü þü ha kim dir. Söz ko nu su olan ya þa yan
ger çek de ðer dir (ikin ci fýk ra ya ba kýl ma lý dýr). Ak si hal de dev ra lan ile dev ro lu nan þir ket le rin de ðe ri
ara sýn da (bü yük hak sýz lýk la ra yol aça cak) bir eþit siz lik do ðar. Bu eþit siz lik oran sal eþit li ðe ay ký rý -
dýr. Oran sal eþit lik, de ðer len dir me nin bir leþ me ye ka tý lan þir ket ler de ay ný gün iti ba rýy la ya pýl ma sý ný
da ge rek ti rir. Söz ko nu su "gün" mad de nin be þin ci fýk ra sýn da bir leþ me söz leþ me si nin im za lan dý ðý
gün ola rak be lir til di ði ne gö re aný lan "gün"ü bir leþ me gü nü ola rak ka bul ede bi li riz. 
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e) 139 un cu mad de de ki sað lý ða ka vuþ tu ru cu (iyi leþ ti ri ci) bir leþ me de, bor ca ba týk þir ket te ki pa -
yýn ta ma men de ðer siz ol ma sý ha lin de de þir ke tin de vam lý lý ðý il ke si bað la mýn da, pa yýn de ðer siz ol -
du ðu var sa yý mýy la or ta ya çý ka bi le cek so run lar öð re ti ye ve mah ke me ka rar la rý na bý ra kýl mýþ týr.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra es ki bir leþ me hu ku ku muz da izin ve ril me yen denk leþ tir me öde me si ni
(ak çe si ni) dü zen le mek te dir. Denk leþ tir me ak çe si, mal var lýk la rý nýn de ðer len di ril me sin de sýk ça -he -
men he men her za man- or ta ya çý kan kü su run atýl ma sý kar þý lý ðýn da ve ri le cek nak di ifa de eder. Denk -
leþ tir me ak çe si bir leþ me nin kav ram sal bir öðe si ol ma yýp, bir leþ me nin uy gu lan ma sý ný ko lay laþ tý ran
bir araç týr. Me selâ, dev ro lu nan þir ke tin or tak la rý na dev ra lan þir ket te be he ri nin iti barî de ðe ri on Türk
Li ra sý ve bir ku ruþ de ðe rin de pay ve ri le cek se, dev ra lan þir ket te bu de ðer de ve ya kat la rý de ðe rin de
pay bul mak çok zor dur. Oy sa bir ku ruþ (ya ni bir ku ruþ lar top la mý) na kit ola rak or tak la ra öde nir se
bir leþ me nin uy gu la ma sý ko lay la þýr.

Hü küm uya rýn ca denk leþ tir me ak çe si, ve ri len pa yýn ger çek de ðe ri nin on da bi ri ni aþa maz.
Üçün cü fýk ra: ÝBirK'nýn 7 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sý Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Ka týl ma pa yý

bu lun ma yan þir ket kav ra mý Türk hu ku kun da çok is tis naî ve tar týþ ma lý bir var sa yým da, ser ma ye nin
ta ma men amor ti edil me si ha lin de söz ko nu su ola bi lir. Ýs viç re'de bir leþ me ye der nek ler, va kýf lar ve
tek ki þi iþ let me le ri de ka tý la bil dik le ri için pay sýz or tak/üye kav ra mý na bu ül ke de sýk ça rast la na bi lir.
Ay rý ca, Ýs viç re hu ku ku ser ma ye siz ko ope ra ti fe de ola nak ta ný mak ta dýr. 

Üçün cü fýk ra, oy dan yok sun pay lar la il gi li dir. Türk hu ku kun da oy dan yok sun pay SerPK m.
14/A do la yý siy le söz ko nu su ola bil mek te dir.

Dör dün cü fýk ra: Dev ro lu nan þir ket te mev cut bu lu nan pay la ra bað lý özel hak lar kar þý lý ðýn da
dev ra lan þir ket te eþ de ðer de hak lar ve ya bu na uy gun bir kar þý lýk ve ri lir. Söz ko nu su kar þý lý ðýn ve ri -
le bil me si için dev ra lan þir ket te eþ de ðer de hak la rýn sað la na ma ma sý ge re kir. Hü küm de yer alan özel
hak lar te ri mi için 183 ün cü mad de nin ikin ci ve üçün cü fýk ra la rýn da ve ril miþ olan ge rek çe ye ba kýl -
ma lý dýr. Ora da da be lir til di ði gi bi özel hak lar ge niþ an lam ta þýr ve im ti yaz lý pay la rý içer mek le bir -
lik te im ti yaz lý pay la ra öz gü le ne mez. 

Mad de 141 - Bi rin ci fýk ra: Bu mad de, AT'ýn þir ket le re iliþ kin Ýkin ci Yö ner ge sin de bu lun ma -
yan, an cak bu boþ lu ðun olum lu bir boþ luk ola rak ni te len di ril di ði, onun için Yö ner ge de ulu sal dü -
zen le me le re ola nak ta nýn mýþ ol du ðu ka bul edi len, bir leþ me ye mu ha lif olan or ta ðýn dev re di len þir -
ket ten ay rýl ma sý hak ký ný ona ver mek te dir. 

Bir leþ me de il ke, or tak ol ma du ru mu nun de vam lý lý ðý dýr (140 ýncý mad de ye ve bu mad de nin bi -
rin ci fýk ra sý na iliþ kin ge rek çe ye ba kýl ma lý dýr). 6762 sa yý lý Ka nun baþ ta ol mak üze re, bir çok ka nun
il ke yi em re di ci bir þe kil de ön gör müþ tür. Oy sa, il ke yi ge rek çe gös te re rek, bir leþ me ye ka týl mak is te -
me yen, bir leþ me yi ken di men fa ati ne ay ký rý gö ren dev re di len þir ke tin or tak la rý ný zor la dev ra lan þir -
ket te tut mak doð ru de ðil dir. Bu se bep le 141 in ci mad de mo dern þir ket ler hu ku ku an la yý þý na uy gun
ola rak, or tak la ra ye ni lik do ðu ru cu bir se çim hak ký ta ný mak ta dýr. Or tak lar is ter ler se, or tak ol ma du -
rum la rý ný il ke ge re ði dev ra lan ve ya ye ni ku ru lan þir ket te de vam et ti rir ler, is ter ler se bir leþ me söz leþ -
me sin de ön gö rü len ay rýl ma ak çe si ni ala rak þir ket ten ay rý lýr lar. 

Ay rýl ma ak çe si nin na kit ol ma sý þart de ðil dir. Kar þý lýk ola rak baþ ka bir þir ke tin pa yý/pay se ne di
ve ya bir di ðer men kul de ðe ri, me selâ de ðiþ ti ri le bi lir tah vil ve ri le bi lir. Böy le ce, üç kö þe li bir leþ me -
le re de ka nu nen ola nak ta nýn mýþ ol mak ta dýr. Ay rýl ma ak çe si nin nak den öden di ði hal ler de, bu nun
ser best çe ta sar ruf edi le bi le cek ye dek ler den alýn ma sý, yok sa ser ma ye nin ia de si þek lin de ol ma ma sý
ge re kir. Bü tün or tak la rýn ya da çok sa yý da or ta ðýn ay rýl ma ak çe si ni al mak is te me si, bir leþ me nin ger -
çek leþ me me si ola sý lý ðý ný or ta ya çý ka ra bi lir. Bu da bir sa kýn ca ola rak de ðil, pay sa hip le ri de mok ra si -
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si nin ge re ði ola rak de ðer len di ril me li dir. Yö ne tim or tak la rýn ço ðun lu ðu nun ve ya so mut ola yýn özel -
lik le ri ne gö re kar þý ko nu la ma ya cak aðýr lýk ta azýn lý ðýn mu ha le fe ti ne rað men bir leþ me yi yü rüt me ye
gi riþ me me li dir. Özel lik le, pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren þir ket ler de bu so ru na önem ve ril me li,
gö rüþ ler ve has sa si yet ler özen le de ðer len di ril me li, azýn lý ðýn men fa at le ri ni fe da eden bir leþ me ler en -
gel len me li dir. 

Hü küm de, kay nak ta bi li ne rek açýk bý ra kýl mýþ ve þir ke te ge niþ ha re ket ala ný bý ra kýl mýþ bu lu nan
ay rýl ma ak çe si nin kap sa mý (mik ta rý) ko nu sun da ke sin ta výr alýn mýþ, ay rýl ma ak çe si nin ger çek de ðe -
re denk gel me si net bir þe kil de ön gö rül müþ tür. Çün kü kay nak ka nun da ki be lir siz "bir kar þý lýk" iba -
re si, hu kuk gü ven li ði yö nün den teh li ke li bu lun muþ tur. "Ger çek de ðer" ise, ta ným lan ma yýp uy gu la -
ma ya bý ra kýl mýþ týr. An cak ger çek de ðe rin he sap lan ma sýn da "ya þa yan bir þir ket"in esas alýn ma sý ra -
tio le gis ge re ði dir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra iki yan lý kul la ný la bi lir: (1) ar zu et me yen or tak lar ay rýl ma ak çe si ni ala -
rak þir ket ten çý ka bi lir ler. Böy le ce ano nim þir ket ler de þir ket ten çýk ma ola na ðý sað lan mýþ olur. (2)
ikin ci fýk ra ar zu edil me yen, de vam lý so run çý ka ran azýn lý ðý ve/ve ya or ta ðý, ay rýl ma ak çe si ni öde ye -
rek þir ket ten çý kar ma hak ký ný bü yük ço ðun lu ða ver mek te dir. Çün kü bu ka rar ser ma ye nin yüz de
dok sa ný nýn oy la rýy la alý na cak týr (Ta sa rý m. 151.5). Bu na ulus la ra ra sý bir leþ me li te ra tü rün de, squ ee -
ze-out mer ger ve ya cash-out mer ger ya da Fre eze out mer ger, ya ni or ta ðý çý ka ra rak bir leþ me de nil -
mek te dir (Ba ký nýz: Ge nel Ge rek çe 121 nu ma ra lý pa rag raf).

Da ha açýk bir ifa dey le de ni le bi lir ki, bu hük mün özel li ði, bir leþ me ye kar þý olan or ta ðýn ve ya
or tak la rýn þir ket ten çý ka rýl ma la rý ola na ðý ný dev re di len þir ke te sað la mýþ ol ma sý dýr. Bu hu sus, Ýs viç re
öð re ti sin de, þir ke te ta nýn mýþ bir çe þit çý kar ma yet ki si ola rak ni te len di ril mek te ve Ame ri ka Bir le þik
Dev let le ri hu ku kun da ki “squ ee ze out” ku ru mu na ben ze ti le rek bu ad la anýl mak ta dýr. Çý kar ma, Ta sa -
rý nýn 151 in ci mad de si nin be þin ci fýk ra sýy la bir lik te de ðer len di ril me li dir. Bir leþ me söz leþ me si, sa -
de ce ay rýl ma ak çe si nin öden me si ni ön gö rü yor sa, bu söz leþ me nin dev re den þir ke tin oy hak ký ný ha iz
or tak la rý nýn yüz de dok sa ný ta ra fýn dan onay lan ma sý ge re kir. Bu ni sap la onay lan mak þar týy la bir leþ -
me söz leþ me si be lir li or tak la rýn, dev ra lan þir ket te pay sa hi bi ol ma la rý na en gel olup on la rýn ay rýl ma
ak çe si al ma la rý ný zo run lu ola rak ön gö re bi lir. Bu ni sap la alý nan bir ka ra ra çý ka rýl ma la rý bir leþ me söz -
leþ me sin de is men be lir til miþ bu lu nan or tak lar iti raz ede mez ler. Bu yük sek ni sap, âde ta on la rýn hak -
la rý ný kal dýr mak ta ve yüz de dok sa ný nýn is te me di ði bir ki þi nin þir ket te kal ma sý na izin ve ril me mek te -
dir. Türk hu ku kun da ye ni olan bu çý kar ma yet ki si, þir ket iç ba rý þý ný sað la ma ya yö ne lik tir. Çý kar ma -
ya iti raz ede me yen or ta ðýn, ay rýl ma ak çe si nin tu ta rý na iti raz hak ký nýn var ol du ðu þüp he siz dir. 

Hu zu ru bo zan pay sa hip le ri nin þir ket ten çý ka rýl ma la rý ge rek ti ði gö rü þü mo dern þir ket ler hu ku kun -
da gün geç tik çe aðýr lýk ka zan mak ta, þir ke tin men fa ati ne olan bir ka ra rýn alýn ma sý ný ken di si ne özel
men fa at sað lan ma sý na bað la yan bir or ta ðýn þir ket ten çý ka rýl ma sý ano nim þir ket le rin ni te li ði ne ay ký rý lýk
ola rak de ðer len di ril me mek te dir. Bu fýk ra ikin ci fýk ra da ki çýk ma hak ký ile de den ge sað la mak ta dýr. 

Mad de 142 - Bi rin ci fýk ra: Dev ra lan þir ket te ser ma ye ar tý rý mý nýn ya pýl ma sý zo run lu ðu (141
in ci mad de de ki is tis naî du rum dý þýn da) "or tak"lý ðýn de va mý nýn ge re ði dir. Bu se bep le ser ma ye ar tý -
rý mý dev ra lan þir ket te bir zo run lu luk tur; em re di ci ni te lik te dir. An cak ser ma ye ar tý rý mý nýn kap sa mý
(yük sek li ði) her za man pay la rýn de ðiþ ti ril me si ora ný na gö re be lir len mez; þir ket ler ken di pay la rý ný
ik ti sap et miþ ler se, bu ol gu ser ma ye ar tý rý mý nýn mik ta rý ný et ki ler. Dev ra lan þir ket ken di pay la rý ný/his -
se se net le ri ni ik ti sap et miþ se ge rek si nim du yu lan pay lar söz ko nu su pay lar dan kar þý la na bi le ce ði
için, mezkûr pay la rýn mik ta rý ya pý la cak ser ma ye ar tý rý mýn dan dü þü lür. Ay ný þe kil de dev ro lu nan ano -
nim þir ke tin ik ti sap et ti ði ken di pay la rý nýn dev ra lan þir ket te kar þý lý ðý bu lun ma ya ca ðý, ya ni dev ra lý -
nan ano nim þir ket dev ra lan da or tak ol ma ya ca ðý için bun lar da he sap la ma ya ka týl ma ya cak týr. 
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141 in ci mad de de ön gö rü len ay rýl ma ak çe si do la yý sýy la hem esas hem de ka yýt lý ser ma ye sis -
te min de, ar tý rý la cak ser ma ye nin mik ta rý be lir siz ola bi lir. Bu be lir siz lik, hal ka açýk ano nim þir ket ler -
de ön ta lep sis te mi ile aþý la bi lir. Ay ný sis tem ka pa lý ano nim þir ket ler ile di ðer þir ket ler de de uy gu la -
na bi lir. 

Ýkin ci fýk ra: Dev ral ma su re tiy le bir leþ me ye öz gü ola rak, ser ma ye ye iliþ kin hü küm le rin uy gu -
lan ma ya ca ðý ný be lir ten bu hü küm, te red düt le ri or ta dan kal dýr mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. Bir leþ -
me ra po ru (m. 147) ile bir leþ me nin de net len me si (m. 148) gü ven lik yö nün den de aynî ser ma ye hü -
küm le ri nin uy gu lan ma sý ný ge rek siz kýl mak ta dýr. Bir leþ me de, ser ma ye ar tý rý mý ya pýl dý ðý tak dir de
(ba ký nýz. f.1) ye ni pay la rýn hal ka arz edil me si ne iliþ kin hü küm ler uy gu lan mak sý zýn bu pay lar Ku rul
kay dý na alý nýr. 

Mad de 143 - Ye ni ku ru luþ ta, ye ni ku ru lan þir ke tin tü rü ne ise o tü rün ku rul ma sý na iliþ kin hü -
küm ler uy gu la nýr. An cak ye ni tür de as garî or tak sa yý sý gös te ril miþ se bu na iliþ kin hü küm ile aynî ser -
ma ye ye iliþ kin hü küm uy gu lan maz. 

Mad de 144 - Bi rin ci fýk ra: Bir leþ me de ara bilânço an cak ka nun da ön gö rü len se bep ler den bi -
ri nin var lý ðýn da çý ka rý lýr; ak si hal de dü zen len me si ne ge rek yok tur; bir leþ me yi te mel len di ren ara
bilânço ya yýl lýk bilânço esas alý na bi lir.

Ara bilânço nun çý ka rýl ma sý ný zo run lu ký lan se bep ler den bi rin ci si, (yýl lýk) bilânço gü nü ile bir -
leþ me söz leþ me si ara sýn da al tý ay dan faz la sü re nin geç miþ ol ma sý dýr. Fa ali yet yý lý nýn ya rý sýn dan faz -
la sý nýn id rak edil miþ ol ma sý, son yýl lýk bilânço da ki de ðer ve so nuç la rýn bir leþ me bilânço su na esas
ka bul edi le bil me si ola na ðý ný or ta dan kal dý rýr. Çün kü al tý ayý aþan fa ali yet, es ki bilânço nun de ðer ve
so nuç la rý ný olum lu ve ya olum suz yön de de ðiþ tir miþ tir. Du ru mu tam ola rak gö re bil mek ve bir leþ me -
yi he sa ben ya pý lan dý ra bil mek için, ye ni bir bilânço ya ge rek si nim var dýr. Fa ali yet yý lý için de çý ka rýl -
dý ðýn da, bu bilânço ara bilânço dur. Al tý ay lýk sü re 78/855/AET sa yý lý Yö ner ge ge re ði dir. 

Ara bilânço dü zen len me si ni ge rek ti ren ikin ci se bep (al tý ay lýk sü re geç me miþ bi le ol sa) bir leþ -
me ye ka tý lan þir ket le rin mal var lýk la rýn da önem li bir de ði þik li ðin mey da na gel me si dir. 

De ði þik lik te bilânço nun çý ka rýl ma sý nýn so nuç lan dý ðý ta rih de ðil, bilânço gü nü esas alý nýr. Mal -
var lý ðýn da önem li de ði þik li ðe, bir ko ope ra tif te çok sa yý da or ta ðýn çýk ma sý, þir ke tin fa ali yet yý lý za -
ra rý nýn anor mal art ma sý, bü yük bir te si sin sa týl ma sý ör nek ola rak gös te ri le bi lir. 

Ýkin ci fýk ra: Ara bilânço yýl lýk bilânço nun tâbi ol du ðu hü küm ve il ke le re gö re dü zen le nir. An -
cak ara bilânço için fi zikî en van te re ge rek yok tur. Ay rý ca, (b) ben din de di ðer ko lay lýk lar da ön gö -
rül müþ tür.

Mad de 145 - ÝBirK 12 nci mad de den alý nan bu mad de, özel lik le ona ya iliþ kin hü küm, de rin
öð re ti ça lýþ ma la rý ný ve il ke sel mah ke me ka rar la rý ný ge rek ti re cek ni te lik te dir. 

145 in ci mad de bað la yý cý bir bir leþ me söz leþ me si nin ya pýl ma sý nýn þeklî þar tý ný, yap ma (im za -
la ma) ve onay la ma ya yet ki li or ga ný gös ter mek te dir. Ya zý lý þe kil, ge çer lik þar tý dýr. Söz leþ me yi ak det -
me yet ki si, yö ne tim or ga ný na ait tir. Yö ne tim or ga ný bu yet ki yi baþ ka sý na, me selâ ano nim þir ket ler -
de mü dür le re hat ta yö ne tim iþ le vi ni 367 nci mad de ye gö re dev ra lan yö ne ti me de dev re de mez. Söz -
leþ me nin ya pýl ma sý yö ne tim or ga ný nýn bir ka ra rý ile ger çek le þir; im za yý yet ki li ler atar. Ge nel ku rul -
la rýn ona yý na ka dar, bir leþ me söz leþ me si as ký da ge çer li dir. Bu se bep le, onay dan ön ce bað la yý cý bir
bir leþ me söz leþ me si yok tur. Bu nun tek is tis na sý 156 ncý mad de de ön gö rül müþ tür. 

Bir leþ me söz leþ me si ne onay dan ön ce bað la yý cý lýk ka zan dý ran hü küm ler gi bi do lay lý bir þe kil -
de bu so nu cu do ðu ran, me selâ yük sek ce zaî þart ön gö ren hü küm le rin ge çer li ol ma ya ca ðý gö rü þü, Ýs -
viç re öð re ti sin de ege men dir. Çün kü, hük mün yet ki da ðý lý mý na ili þkin dü ze ni em re di ci dir. Ge ne Ýs -
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viç re öð re ti sin de onay dan ön ce bir leþ me söz leþ me si nin ve bir leþ me nin ha zýr lýk la rý nýn yü rü tül me si -
ne iliþ kin bu lu nan hü küm ler ile or tak gi der ler hak kýn da ki yan hü küm le rin bað la yý cý ol du ðu ve cul -
pa in con tra hen do so rum lu lu ðu nun da ge çer li ola bi le ce ði gö rü þü de sa vu nu lur.

Söz leþ me nin, ni te li ði, bir leþ me nin ger çek leþ me sin den son ra bað la yý cý lý ðý nýn de vam edip et me -
di ði, ira de bo zuk lu ðu na iliþ kin ge nel hü küm le rin uy gu la na bi lir li ði, de ðiþ ti ri lip de ðiþ ti ri le me ye ce ði
ve ek söz leþ me ya pý lýp ya pý la ma ya ca ðý ko nu la rýn da hü küm ön gör me nin doð ru ol ma dý ðý dü þün ce -
siy le, bun lar ve di ðer so run lar uy gu la ma ile öð re ti ye bý ra kýl mýþ týr. Söz ko nu su so run la rýn ka nun la
çö zü mü hu kukî ge liþ me yi dur du rur, çö züm le ri ge liþ me le rin ge ri sin de bý ra ka bi lir di. Ka nun, bir leþ -
me nin öne mi ne uy gun dü þen, yet ki pay la þý mý ný gö ze ten söz leþ me yi yap ma ve onay ku ral la rý ge ti -
re rek, so run la rýn çö zü mün de yön ve ri ci ve yol gös te ri ci ol ma yý ter cih et miþ tir. 

Mad de 146 - ÝBirK'nýn 13 ün cü mad de sin den alý nan 146 ncý mad de, bir leþ me söz leþ me sin de
bu lun ma sý ge re ken as garî ka nunî ka yýt la rý gös ter mek te dir. Mad de kay nak tan fark lý ola rak as garî zo -
run lu içe ri ði gös ter mek te; yok sa ti pik içe ri ði be lir le me mek te dir. So mut olay hük mün gön der me de
bu lun du ðu ol gu yu içe ri yor sa bir leþ me söz leþ me si o ol gu ya iliþ kin hü küm içer mek zo run da dýr. Me -
selâ, dev ra lan þir ket ba zý pay la ra özel hak lar ta ný yor sa (183 ün cü mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý -
dýr), bun lar hak kýn da bir leþ me söz leþ me sin de hü küm bu lun ma lý dýr; im ti yaz lý pay yok sa, hük me de
ge rek yok tur. Hü küm içe ri ðin as garîsi ni gös ter di ðin den, hü küm de yer al ma yan ka yýt lar da söz leþ -
me de ön gö rü le bi lir.

Mad de 147 - Mad de nin kay nak la rý ÝBirK 14 ün cü mad de si ile 78/855/AET Yö ner ge si nin 9 un -
cu mad de si dir.

Bi rin ci fýk ra: Bir leþ me ra po ru, bir leþ me ye ka tý lan þir ket le ri ne or tak la rý na so mut olay da ki bir -
leþ me ye iliþ kin ve bu bir leþ me yi ta ným la yan bil gi ve ril me si ni amaç la mak ta dýr. Ra po run hü küm de
ön gö rü len ko nu lar da, ay dýn la tý cý, ge rek çe li ve tat min edi ci açýk la ma la rý içer me si zo run lu dur. 

Ta sa rý, kü çük ve or ta öl çek li þir ket ler de (Ta sa rý nýn 135 ile 1522 ve 1523 ün cü mad de le ri ne ba -
kýl ma lý dýr) bir ko lay lý ða yer ver miþ tir. Bu öl çek te ki þir ket ler tüm or tak la rý nýn onay la ma sý þar tý ile
bir leþ me ra po ru nun dü zen len me sin den vaz ge çe bi lir ler.

Mad de 148 - Bi rin ci fýk ra: Bir leþ me nin de net len me si, iþ lem de net çi le ri (Ta sa rý nýn 400 ün cü
mad de si) ta ra fýn dan ya pý lýr. Bir leþ me nin de net len me si; bir leþ me söz leþ me si nin, bir leþ me ra po ru nun
ve bir leþ me ye esas oluþ tu ran bilânço nun de net len me si de mek tir. De ne tim, or tak la rýn, azýn lý ðýn ve
ala cak lý la rýn ko run ma sý ama cý na yö ne lik tir.

Bir leþ me ye esas oluþ tu ran bilânço en az bir þir ket so na er se de, þir ke tin de vam lý lý ðý esa sý na gö -
re dü zen le nir. 

Kü çük ve or ta öl çek li þir ket le re iliþ kin is tis na için 147 nci mad de ye ba kýl ma lý dýr. 
Mad de 149 - Mad de nin kay nak la rý ÝBirK 16 ncý mad de ile 78/855/AET sa yý lý Yö ner ge nin 11

in ci mad de si dir. Hük mün ama cý, or tak la ra, in ti fa se ne di ha mil le ri ile men kul de ðer ve ya men fa at sa -
hip le ri ne ve di ðer il gi li le re bil gi ver mek; bu su ret le hak sýz men fa at sað lan ma sý ný ve kay bý ný ön le -
mek; þef faf lý ðý sað la mak ve oy hak ký ný ha iz olan la ra bu hak la rý ný bi linç li ola rak kul lan ma la rýn da
yar dým cý ol mak týr.

149 un cu mad de, bir çok nok ta da kay nak lar dan ay rýl mýþ týr: (1) Ýn ce le me hak ký sa de ce or tak la -
ra de ðil, da ha ge niþ bir men fa at çev re si ne ta nýn mýþ týr. (2) Söz ko nu su bel ge le rin (var sa) ba sý lý þe -
kil le ri nin ay ný men fa at sa hip le ri ne ve ril me si ön gö rül müþ tür. Bu hü küm bel ge le rin ba sýl ma sý ný is te -
me hak ký ný kim se ye ver mez. (3) Mad de de aný lan bel ge le rin ser ma ye þir ket le ri nin web si te le rin de
ya yýn lan ma sý zo run lu ðu da Ta sa rý ya öz gü dür. Kü çük ve or ta öl çek li þir ket le re iliþ kin is tis na için 147
nci mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr.
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Mad de 150 - Bi rin ci fýk ra: Bu mad de nin kay na ðý ÝBirK 17 nci mad de dir. Aný lan mad de bir -
leþ me söz leþ me si nin im za lan ma sýn dan son ra, an cak ge nel ku rul ka ra rýn dan ön ce mal var lý ðýn da
önem li de ði þik lik mey da na ge len þir ke tin yö ne tim or ga ný na bir bil di rim bor cu yük le mek te dir. Bil -
di rim iki yön lü dür: Söz ko nu su yö ne tim or ga ný bil di ri mi hem ken di ge nel ku ru lu na hem de bir leþ -
me ye ka tý lan di ðer þir ket le rin yö ne tim or gan la rý na yap ma lý dýr. Bil di ri min, in ce le me nin ya pýl ma sý na
ve ge rek li ön le min alýn ma sý na ola nak sað la ya cak þe kil ve za man da ya pýl ma sý dü rüst lük ku ra lý ge -
re ði dir. Bil gi nin ve ri le bil me si için ge nel ku rul la rýn bu ko nu için ola ða nüs tü top lan tý ya çað rýl ma sý
doð ru olur; yok sa bil gi nin onay ge nel ku rul la rýn da ve ril me si ama ca uy gun düþ me ye bi lir. "Önem li
de ði þik lik" kav ra mý uy gu la ma da ta ným la na cak týr. An cak bir leþ me nin te me li ni bo za cak ve bu an lam -
da de ði þim ora ný ný et ki le ye bi le cek de ði þik lik þek lin de ki an la yýþ ra tio le gi se uy gun dü þer. Du ran
mal var lý ðý güç lü þir ket ler le, gü cü fa ali ye tiy le ta ným la nan "ope ra ti on" þir ket le rin de önem li de ði þik -
lik kav ra mý fark lý de ðer len di ri lir.

Ýkin ci fýk ra: Bil gi nin za ma nýn da ve ril me me si ve ya hiç ve ril me me si so rum lu luk se be bi dir. So -
rum lu lu ðun ki me ve ya kim le re kar þý ol du ðu, sa de ce bil di rim yü kü mü al týn da ki yö ne tim or ga ný nýn
mý so rum lu tu tu la ca ðý ve di ðer alt so ru lar uy gu la ma ta ra fýn dan ve ri le cek tir. Bu nun gi bi doð ru ve
tam bil gi den yok sun olum lu oy ver miþ or ta ðýn ip tal da va sý açýp aça ma ya ca ðý da uy gu la ma da ce vap
bu la cak týr. Hü küm alý nan bil gi nin de ðer len di ril me si ni, ku ral ola rak, yö ne tim or gan la rý na bý rak mýþ -
týr. Olum suz so nu ca va rý lýr sa, bir leþ me söz leþ me si de ðiþ ti ri le bi lir, hat ta bir leþ me den vaz ge çi le bi lir.
Yö ne tim or ga ný nýn hem olum lu hem de olum suz ka ra rý iki yön lü so rum lu luk do ðu ra bi lir.

Mad de 151 - ÝBirK'nýn 18 in ci mad de sin den alý nan bu mad de bir leþ me ye ka tý lan þir ket ler de bir -
leþ me söz leþ me si onay la ma ya yet ki li or ga ný ve ge rek li ni sap la rý gös ter mek te dir. Hü küm, Türk sis te -
mi ne uy gun ola rak ka le me alýn mýþ týr. Ay rý ca Üçün cü Yö ner ge nin 7 nci mad de si ne de ba kýl ma lý dýr. 

Bi rin ci fýk ra nýn (a) ben din de 421 in ci mad de nin be þin ci fýk ra sý nýn (b) ben di sak lý tu tul muþ tur.
Çün kü, aný lan hü küm de pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket ler le il gi li ola rak bir leþ me
için özel bir ni sap ön gö rül müþ tür. Söz ko nu su hü küm do la yý sýy la 151 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra -
sý nýn (a) ben di söz ko nu su ano nim þir ket le re uy gu lan ma ya cak týr. Bi rin ci fýk ra da kay nak öð re ti de -
ki eleþ ti ri ler göz önü ne alý na rak ama ca uy gun ha le ge ti ril miþ tir.

Mad de 152 - Kay na ðý ÝBirK'nýn 21 nci mad de si olan 152 nci mad de, bir leþ me ye ka tý lan þir -
ket le rin yö ne tim or gan la rý nýn bir leþ me ka ra rý ný ne za man ti ca ret si ci li ne sun mak zo run da ol duk la -
rý ný, ay ný an da su nul ma sý ge re ken bir leþ me ve il gi li di ðer ka rar la rýn ne ler ol du ðu nu ni ha yet dev re -
di len þir ke tin so na er me aný ný dü zen le mek te dir.

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, bir leþ me ka ra rý nýn tes ci li için bir leþ me ye ka tý lan þir ket ler de "ha zýr
olur ol maz" ti ca ret si ci li ne baþ vu ru la ca ðý ný be lirt mek te dir. "Bir leþ me ka ra rý" ile kas te di len, bir leþ -
me söz leþ me si nin ge nel ku rul ta ra fýn dan onay lan ma sý so nu cun da el de edi len ka rar dýr. Amaç, þir ket -
ler ba ký mýn dan bir leþ me ka ra rý ha zýr olun ca baþ vu ru nun he men ger çek leþ ti ril me si ni sað la mak týr.
Bir leþ me ye en az iki þir ke tin ka týl ma sý do la yý sýy la ve ka tý lan þir ket le rin sa yý sý nýn art ma sýy la ti ca ret
si ci li ne baþ vur mak için or tak bir ta rih bul mak güç le þe bi lir. Bir þir ket bir leþ me yi ge nel ku ru lu na
onay lat tý ðý hal de, di ðe ri da ha ge nel ku ru lu nu top lan tý ya ça ðýr ma mýþ da hi ola bi lir. Hýz lý ha re ket eden
bir leþ me yi tes cil et ti rir se, mal var lý ðý nýn ge çi þi ve de ði þim ko nu sun da so run or ta ya çý kar. Bu se bep -
le Ýs viç re Ka nu nu ilk ta sa rý sýn da, bir lik te baþ vu ru ön gö rül müþ tü. Ama cý iyi açýk la ma dý ðý için me tin
Par la men to da de ðiþ ti ril di ve or tak bir pay da ola rak ka ra rýn ka tý lan tüm þir ket le re su nul muþ ol ma sý
ya ni bir leþ me ka ra rý nýn þir ke tin elin de (önün de) bu lun ma sý þar tý aran dý. Bir leþ me ka ra rý tüm þir ket -
ler ce he nüz alýn ma mýþ sa, di ðer bir þir ket ka ra rý onay lat mýþ bi le ol sa ti ca ret si ci li ne baþ vu ra maz. Di -
ðer le ri ni bek le me li dir. Ka rar tüm þir ket ler ce alýn mýþ sa yö ne tim or gan la rý na dü þen gö rev he men (ka -
rar alý nýr alýn maz) si ci le baþ vur mak týr.
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Ýkin ci fýk ra: Ka nun ser ma ye ar tý rý mý nýn da ay ný an da tes ci li ni ön gö re rek pay de ði þi mi nin ör -
tüþ me si ni sað la mýþ týr.

Üçün cü fýk ra: Tes cil, dev ro lu nan þir ke ti ip so iu re so na er di rir. 
Mad de 153 - Mad de nin kay nak la rý, ÝBirK 22 nci mad de si ile Üçün cü Yö ner ge nin 19 un cu

mad de si dir.
Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, dev ro lu nan þir ke tin yap týr dý ðý tes ci lin küllî ha le fi yet ve bir leþ me

ba ký mýn dan ku ru cu et ki si ni hük me bað la mak ta dýr. Bir leþ me söz leþ me si nin bir leþ me ye ka tý lan þir -
ket le rin ge nel ku rul la rýn da onay lan ma sý, bir leþ me yi hu ku ken ger çek leþ tir mez. Onay la rýn tü mü nün
var lý ðý ha lin de de söz ko nu su þir ket ler bir leþ mez. Onay, bir leþ me ye ha zýr lýk aþa ma la rýn dan sa de ce
bi ri dir; onay tes ci le baþ vu ra bil me nin þar tý dýr. Bir leþ me tes cil ile ger çek le þir, ya ni hu ku ken ge çer li
hâle ge lir.

Bu ra da so ru, han gi tes ci lin bir leþ me yi ger çek leþ tir di ði ve tes cil le rin ni te lik le ri dir. Hü küm, bu
so ru la rýn ce va bý ný da ver mek te dir: Ýs viç re’de ki ha kim gö rü þün ak si ne Türk öð re ti si ne gö re, bir leþ -
me yi hu ku ken ge çer li ký lan, ya ni ger çek leþ ti ren iþ lem, dev ro lu nan þir ke tin bir leþ me ka ra rý ný tes cil
et tir me si dir. Ku ru cu et ki yi ha iz olan bu tes cil dir. Bu so nuç, fýk ra nýn ikin ci cüm le sin den an la þýl mak -
ta dýr. Hü küm de ki "anýn da" söz cü ðü "bir lik te" an la mýn da dýr. Çün kü, dev ro lu nan þir ke tin tes ci li ile,
ya ni tes cil anýn da hu kukî bir so nuç doð mak ta, dev ro lu nan þir ke tin mal var lý ðý uno ac tu dev ra lan þir -
ke te ip so iu re geç mek te dir (in ti kal et mek te dir). Bi rin ci fýk ra hük mün den an la þý lan di ðer bir so nuç
da, dev ra lan þir ke tin bir leþ me ka ra rý ný tes cil et tir me si nin, ku ru cu de ðil açýk la yý cý ol du ðu dur. Bu tes -
ci lin geç me yi sað la mak, dev ro lu nan mal var lý ðý ný ken di si ne çek mek gi bi bir et ki si ola maz. Tes cil
dev ro lu nan mal var lý ðý nýn ken di si ne gel miþ bu lun du ðu nu bil di rir. Söz ko nu su tes cil ile dev ro lu nan
þir ke tin or tak la rý, uno ac tu ve ip so iu re dev ra lan þir ke tin or tak la rý olur lar; yok sa ay rý ca de vir iþ le mi -
ne ge rek yok tur. Pay se ne di de ði þi mi hu ku ken ger çek leþ miþ ge çi þin so nu cu dur.

Ýkin ci fýk ra: Kay nak Ka nun da bu lun ma ma sý na rað men ikin ci fýk ra ya yö ner ge ye uy gun ola rak
dev ro lu nan þir ke tin or tak la rý nýn ip so iu re dev ra lan þir ke tin or tak la rý ola ca ðý ve de ði þi min söz ko nu -
su ol ma dý ðý pay lar be lir til miþ tir.

Tes cil ile dev ro lu nan þir ket so na erer. Hü küm, ter ki nin de re sen ya pý la ca ðý ný hük me bað la mak -
ta dýr.

Üçün cü fýk ra: Bir leþ me nin ha kim du rum ya rat ma sý ve ya güç len dir me si var sa yým la rý ve bu nun
so nuç la rý ba ký mýn dan Ta sa rý nýn bir leþ me le re ce vaz ver me si re ka bet hu ku ku yö nün den so run la rý or -
ta dan kal dýr maz. 4054 sa yý lý Re ka be tin Ko run ma sý Hak kýn da Ka nun hü küm le ri (RKK m. 7) sak lý
tu tul muþ tur. 

Mad de 154 - Bir leþ me ka ra rý nýn ilâný; hem üçün cü ki þi ler hem de 158 in ci mad de nin uy gu lan -
ma sý yö nün den önem ta þýr.

Mad de 155 - ÝBirK'nýn 23 ün cü mad de sin den alý nan 155 in ci mad de, ön gö rü len þart la rýn var -
lý ðýn da sa de ce ser ma ye þir ket le ri nin bir leþ me si ne uy gu la nan ko lay laþ tý rýl mýþ bir leþ me yi dü zen le -
mek te dir. Bu hü küm, ký yas yo lu ile þa hýs þir ket le ri ne uy gu la na maz. Ko lay lýk ise 156 ncý mad de de
gös te ril miþ tir. Bir leþ me, ala cak lý la rýn hak la rý nýn za ra ra uð ra ma sý ola sý lý ðý yok sa, ko lay laþ mak ta dýr.
Bu se bep le þart la rý var sa Ka nun ko yu cu, bir leþ me söz leþ me si ni ye ter li bul muþ, bir leþ me ra po ru na,
bir leþ me nin de net len me si ne, in ce le me hak ký sað lan ma sý na, hat ta bu nun ge nel ku ru lun ona yý na su -
nul ma sý na ge rek gör me miþ, bu iþ lem le rin ya pý lýp ya pýl ma ma sý ný bir le þen þir ket le re bý rak mýþ týr.
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Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra iki var sa yým da ((a) ve (b) bend le ri) ko lay laþ tý rýl mýþ bir leþ me ye izin
ver mek te dir. Her iki sin de de oy hak ký ve ren pay la rýn yüz de yü zü ne sa hip ol ma ol gu su var dýr. Bi rin -
ci var sa yým da hem dev ra lan hem de dev ro lu nan þir ket ser ma ye þir ke ti dir ve dev ra lan ser ma ye þir -
ke ti dev ro lu nan ser ma ye þir ke ti nin oy hak ký ve ren pay la rý nýn ta ma mý na sa hip tir ((a) ben di). 

Ýkin ci var sa yým da iki kar deþ ser ma ye þir ke ti bir leþ mek te dir. Kar deþ ser ma ye þir ke ti, ay ný ha ki -
mi yet al týn da bu lu nan þir ket ler de mek tir. Me selâ bir le þen A li mi ted ile B li mi ted þir ke ti nin oy hak -
ký ve ren bü tün pay la rý na C ano nim þir ke ti ile ger çek ki þi D sa hip se, A ve B kar deþ þir ket ler dir. Ka -
nun ko yu cu bu ra da da ko lay laþ tý rýl mýþ bir leþ me yi uy gun bul muþ tur. Ýkin ci var sa yým da bir le þen ser -
ma ye þir ket le ri nin oy hak ký ve ren pay la rý nýn yüz de yü zü bir þir ke te, bir ger çek ki þi ye ve ya mi ras
þir ke ti, adî þir ket gi bi ki þi grup la rý na ait ola bi lir ((b) ben di).

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci var sa yým da ha ki mi yet ora ný yüz de dok san dýr. Bu se bep le, ko lay laþ tý rýl mýþ
bir leþ me ye gi di lir ken, azýn lýk ta ka lan or tak lar ko run muþ tur. Hü küm de ki (a) ve (b) bent le ri ko ru ma
araç ve þart la rý ný gös ter mek te dir. 

Mad de 156 - ÝBirK'nýn 24 ün cü mad de si nin kay nak lýk et ti ði bu hük mün ko lay lýk la rý açýk bir
þe kil de be lir til miþ tir.

Mad de 157 - Mad de nin kay nak la rý, ÝBirK’nýn 25 in ci mad de si ve Üçün cü Yö ner ge nin 13 ve
14 ün cü mad de le ri dir.

Ala cak lý la rýn ko run ma sý 157 nci mad de de ye ni bir an la yýþ üze ri ne ya pý lan dý rýl mýþ tý. 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 150 nci mad de sin de, bir leþ me ka ra rý nýn ilân gü nün den üç ay son ra hü küm ifa de et me -
si, ala cak lý la rý ko ru yu cu bir ön lem ola rak dü þü nül müþ ve bu sü re için de ala cak lý la ra iti raz hak ký ta -
nýn mýþ týr. Bu hak bir leþ me yi en gel le yen bir rol oy na mak ta dýr. Ano nim þir ket ler de ise 451 in ci mad -
de, mal var lýk la rý nýn ay rý yö ne ti mi ni ve mü te sel sil so rum lu lu ðu, ko ru yu cu ni te lik te mü talâa et miþ tir.
Oy sa, mal var lýk la rý nýn 6762 sa yý lý Ka nu nun 451 in ci mad de sin de ki iþ lem ler bi tin ce ye ka dar ay rý yö -
ne ti mi, uy gu la ma da iþ le me mek te dir. Ýtal yan ve Ýs viç re sis tem le ri ni yan sý tan es ki hü küm ler bir leþ -
me yi en gel le me le ri ve ge cik tir me le ri bir ya na, et ki li ve ama ca uy gun da de ðil dir. Bu sis tem le rin Av -
ru pa'da ha len de vam et me si se be biy le 78/855/AET Yö ner ge si ala cak lý la rýn ko run ma sý ný ön gö ren
be lir li, her üye ül ke nin uy mak zo run da ol du ðu bir sis tem öner me miþ, 13 ün cü mad de sin de bir leþ -
me pla ný nýn ilânýn dan ön ce va ro lan ve so na er me miþ bu lu nan ala cak la rýn ala cak lý la rý nýn ko ru na bil -
me le ri için uy gun bir ko ru ma sis te mi nin üye ül ke ler ce ka bu lü nü ön gör mek le ye tin miþ tir.

Ýs viç re Ka nu nu nun ge rek çe sin de, ço ðu bir leþ me nin ala cak lý la rýn hak la rý ný ihlâl et me ye bi le ce -
ði ne, so nuç ta iki ve ya da ha faz la mal var lý ðý nýn bir leþ me siy le ala cak lý lar için da ha gü ven ce li bir du -
rum olu þa bi le ce ði ne, ala cak lý la rýn ko run ma sý nýn abar týl ma ma sý ge rek ti ði ne iþa ret edil miþ tir. 157 nci
mad de de ki dü zen le me, bu an la yý þý yan sýt mak ta dýr. An cak bu ge rek çe her bir leþ me için doð ru de ðil -
dir. Bir le þen þir ket ler den bi ri ve ya ba zý la rý za rar da, hat ta bor ca ba týk ise, fi nan sal du ru mu güç lü olan
þir ket za rar la rý ka pa tý yor de mek tir. Du rum, bu þir ke tin ala cak lý la rý yö nün den önem ta þý ya bi lir.

Bi rin ci fýk ra: Ala cak lý la rýn ko run ma sý bir leþ me nin hu kukî ge çer lik ka zan ma sýn dan son ra or -
ta ya çý kar. Bu se bep le, ala cak lý la ra ge çer li lik ten iti ba ren üç ay için de, ala cak la rý nýn gü ven ce al tý na
alýn ma sý ný is te me hak ký ta nýn mýþ týr. Söz ko nu su olan, bir leþ me den ön ce doð muþ ala cak lar dýr. Üçün -
cü fýk ra da ön gö rü len hal de, bu yü küm lü lük or ta dan kal kar.

Ýkin ci fýk ra: Bu nun için Ta sa rý, ala cak lý la rýn, bu hak la rýn dan Tür ki ye Ti ca ret Si ci li'nde ya pý -
la cak ilânlar la ha ber dar edil me le ri ni ön gör müþ tür. An cak bu yü küm lü lük ten bir ba ðým sýz de net le -
me ku ru lu þu nun (iþ lem de net çi si) ra po ru ile kur tu la bil mek ola na ðý var dýr. 
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Üçün cü fýk ra: Dev ra lan þir ke tin bu nu bir ra por la is pat la ma sý ye ter li dir. Ýh ti laf ha lin de ka ra rý
mah ke me ve rir. 

Mad de 158 - Mad de, ÝBirK'nýn 26 ncý mad de sin den alýn mýþ týr. Ser ma ye þir ke ti ne dev ro lu nan
þa hýs þir ket le rin de, þir ket borç la rýn dan ikin ci de re ce de ki þi sel so rum lu olan ve bir leþ me so nu cun da
dev ra lan þir ket te, so rum lu luk re ji mi de ði þen or tak lar bu lu na bi lir. Me selâ, bir kol lek tif þir ket bir ano -
nim þir ket le dev re dil me yo luy la bir leþ ti ðin de kol lek tif or tak la rýn ve bir ko man dit þir ke tin bir li mi -
ted þir ke te dev rin de ko man di te or ta ðýn/or tak la rýn so rum lu lu ðu ba ký mýn dan ol du ðu gi bi. So rum lu -
luk re ji min de ki bu de ði þik lik, ki þi sel so rum lu lu ðun son mu bul du ðu, yok sa de vam mý et ti ði, de vam
edi yor sa bu nun her han gi bir þar ta bað lý olup ol ma dý ðý, re jim de ði þik li ði nin baþ lan gý cý ve so rum lu -
lu ðun de va mý sü re si nin ne ol du ðu gi bi so run la rýn doð ma sý na se bep olur. Bu so run la rýn ka nun ta ra -
fýn dan ke sin ku ral lar la çö zül me si (hu kuk gü ven li ði nin sað lan ma sý için) ge rek li dir. Ýþ te 158 in ci
mad de, bu gö re vi ye ri ne ge tir me yi amaç la mak ta dýr.

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, ki þi sel ola rak so rum lu bu lu nan or tak la rýn bað lý ol duk la rý so rum lu -
luk re ji min den kay nak la nan so rum lu luk la rý nýn, ka nun da ön gö rü len þart la rýn var lý ðýn da bir leþ me den
son ra da de vam ede ce ði il ke si ni koy mak ta dýr. Ýl ke, bir ta raf tan bir leþ me nin, mev cut so rum lu lu ðun
so na er me si ne ne den ola ma ya ca ðý, di ðer ta raf tan da bir leþ me nin kim se ye, bu ara da do ðal ola rak ala -
cak lý la ra za rar ver me me si, hiç kim se nin bir leþ me den, bi za ti hi bir leþ me den baþ ka ya rar sað la ma ma -
sý, ak si hal de bu nun hak sýz ola ca ðý þek lin de ki, özü ada let olan dü þün ce ye da ya nýr. Es ki so rum lu luk
re ji min den do ðan so rum lu lu ðun ka nu nen be lir len miþ bel li bir sü re son ra so na er me si, ya ni bu so -
rum lu lu ðun özel bir za ma na þý mý na tâbi ol ma sý da ge ne ay ný ada let dü þün ce si nin ge re ði dir.

Ka nun so rum lu lu ðun de vam ede bil me si ni þar ta bað la mýþ týr. O da, dev ro lu nan þir ket te ki bor cun
ya bir leþ me ka ra rý nýn ilânýn dan ön ce doð muþ ol ma sý ya da bor cu/borç la rý do ðu ran se bep le rin bu ta -
rih ten ön ce oluþ muþ bu lun ma sý dýr. Bir leþ me nin ilânýn dan son ra do ðan ve ya se be bi olu þan borç lar -
da ki þi sel so rum lu or ta ðý so rum lu tut mak ta de vam et mek ne þir ket ler ne de si cil hu ku ku na uyar, üs -
te lik adil de de ðil dir. 

Hü küm de ki "bir leþ me ka ra rý nýn ilâný" iba re si ile, Ta sa rý nýn 154 ün cü mad de sin de ki ilân kas te -
dil miþ tir.

So rum lu lu ðu de vam et ti ren ikin ci þart, ya ni bor cun se be bi nin bir leþ me ka ra rý nýn oluþ ma sýn dan
ön ce doð ma sý þar tý, hem söz leþ me den, se bep siz zen gin leþ me den ve vekâlet siz iþ gör me den, hem de
hak sýz fi il ler den do ðan borç lar yö nün den ge çer li dir. 

Ge rek söz leþ me ihlâlle rin de ge rek hak sýz fi il ler de (ÝBirK'nýn ge rek çe sin den ak si an la mýn çýk -
ma sý na ve Ýs viç re'de ba zý ya zar lar ca ak si gö rüþ be lir til me si ne rað men) za ra rý do ðu ran fii lin bir leþ -
me ka ra rý nýn ilâný ta ri hin den ön ce ger çek leþ miþ ol ma sý ye ter li dir; yok sa za ra rýn da bu ta rih ten ön ce
or ta ya çýk ma sý þart de ðil dir.

Hü küm ki þi sel so rum lu luk la il gi li olup ek yü küm le re, ki þi sel ta ah hüt le re (ke fa let ve ga ran ti gi -
bi) uy gu lan maz. Bu so rum lu luk lar da 158 in ci mad de uy gu lan mak sý zýn de vam eder.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, bi rin ci fýk ra da hük me bað la nan so rum lu luk için özel bir za ma na þý mý
ön gör mek te dir; yok sa bir hak dü þü rü cü sü re söz ko nu su de ðil dir. Hü küm söz ko nu su var sa yý ma öz -
gü ol mak la be ra ber 264 ün cü mad de nin içer di ði il ke-dü þün ce ile tam uyum için de dir. Hü küm, men -
fa at ler den ge si ne de uy gun dur ve bu an la yýþ yö nün de yo rum lan ma lý dýr. Aný lan za ma na þý mý ku ra lý,
hiç bir þe kil de da ha ön ce za ma na þý mý na uð ra mýþ ta lep le re ye ni bir sü re ka zan dýr maz. Bu nun gi bi, bir
ta lep, fýk ra da ki üç yýl dan ön ce za ma na þý mý na uð ru yor sa ken di sü re si ne tâbi olur; yok sa ge ri ka lan
sü re üç yý la ka dar uza maz. Özel za ma na þý mý nýn baþ lan gý cý bir leþ me ka ra rý nýn ilâný ta ri hi dir
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(m. 154). Ala cak bu ta rih ten son ra mu ac cel olur sa, mu ac ce li yet aný baþ lan gýç ta ri hi ka bul olu nur.
Ýkin ci fýk ra da ki sü re yö nün den sý nýr la ma sa de ce dev ro lu nan þir ke tin ki þi sel so rum lu or tak la rý için
uy gu la nýr.

ÝBirK m. 26 (3) hük mü, hu ku ku muz da uy gu la ma ola na ðý bu lun ma dý ðý için alýn ma mýþ týr. 
Dör dün cü fýk ra: 178 in ci mad de ye ba kýl ma lý dýr.

Bö lün me
Bö lün me Tür ki ye'de maddî hu kuk yö nün den ilk de fa bu Ka nun la dü zen len miþ tir. Ger çi ver gi

hu ku ku ile il gi li ku ral lar, da ha ön ce Ku rum lar Ver gi si Ka nu nun da 4684 sa yý lý Ka nun la ya pý lan de -
ði þik lik le ön gö rül müþ ve bir uy gu la ma baþ la mýþ týr. An cak bu dü zen le me nin bö lün me nin maddî hu -
kuk cep he si ni içer me di ði, bö lün me nin maddî hu kuk yö nün den dog ma tik dü ze ni nin ül ke miz de mev -
cut bu lun ma dý ðý þüp he siz dir. Ver gi Usul Ka nu nu de ði þik li ði ni iz le ye rek Ma li ye Ba kan lý ðý ile Sa na -
yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý, or tak la þa ya yýn la dýk la rý "Ano nim ve Li mi ted Þir ket le rin Kýsmî Bö lün me Ýþ -
lem le ri nin Usul ve Esas la rý nýn Dü zen len me si Hak kýn da Teb lið" ile Ku rum lar Ver gi si Ka nu nun da ki
hü küm le re da ya na rak sa de ce kýsmî bö lün me nin maddî hu kuk cep he si ni dü zen le miþ ler dir. Bu teb lið
sý nýr la rý için de ka lan ve teb lið hu ku ku nun þart la rý na öz gü le nen bu dü zen le me ile uy gu la ma da bö -
lün me nin iþ ler li ði ni sað la mak ama cý gü dül müþ tür. An cak, 4684 sa yý lý Ka nun, Ma li ye Ba kan lý ðýn ca
bu Ka nu nun ta sa rý sý in ce le ne rek ha zýr lan mýþ ol ma sý na ve bu Ka nu nun te rim le ri ni kul lan ma sý na rað -
men, sis te mi tam ola rak ak tar ma mýþ týr. 4684 sa yý lý Ka nun, öð re ti de iki ba sa mak lý "de mer ger" di ye
aný lan ve aynî ser ma ye ko nul ma sý na da ya nan bir re ji mi ka bul et miþ tir. Bu na gö re, kýsmî bö lün me
yo lu ile ya bir yav ru þir ket ku rul mak ta ya da yav ru þir ke tin pay la rý, bö lü nen þir ket te ser ma ye azal -
týl ma sý ya pý la rak, pay la rý it fa edi len or tak la ra it fa be de li ola rak ve ril mek te dir. Oy sa ka nun, yö ner -
ge ye, Al man, Fran sýz ve Ýs viç re baþ ta ol mak üze re çe þit li ül ke le rin bu ko nu da ki özel ka nun la rý na
uy gun ola rak, kýsmî küllî ha le fi ye te da ya lý, aynî ser ma ye ko nul ma sý ný ve ser ma ye azal týl ma sý ný zo -
run lu kýl ma yan mal var lý ðý ge çi þi mo de li ne gö re þir ke tin ve or tak du ru mu nun ye ni den ya pý lan dý rýl -
ma sý yak la þý mý ný ge tir mek te dir. Ka nu nun bö lün me hü küm le ri nin kay na ðý 82/891/AET Yö ner ge si
ve ÝBirK ile bu Ka nu nun ön ta sa rý sý dýr. An cak, ÝBirK Al man Bir leþ me Ka nu nun dan esin len di ði için,
do lay lý kay nak lar ara sýn da Al man Ka nu nu da sa yý la bi lir. 

Bö lün me, ser ma ye þir ket le ri nin ve ko ope ra tif le rin mal var lýk la rý ný ta ma men ve ya kýs men ken -
di le rin den ayý ra rak tas fi ye siz ola rak ve kýsmî küllî ha le fi yet yo luy la baþ ka ser ma ye þir ket le ri ne ve -
ya ko ope ra tif le re dev ret me le ri ve bu nun kar þý lý ðýn da bö lü nen þir ke tin or tak la rý nýn dev ra lan þir ket -
ler de or tak ko nu mu nu ip so iu re el de et me le ri dir. 

Bö lün me nin dog ma tik dü ze ni nin an la þý la bil me si için, dev ro lu nan mal var lý ðý bö lü mü (ya ni
dev ro lu nan mal var lý ðý) bö lü nen þir ke te ait ol du ðu hal de, na sýl olup da bu bö lü mün kar þý lý ðý ola rak,
dev ra lan þir ke tin pay la rý nýn bö lü nen þir ke tin or tak la rý ta ra fýn dan ip so iu re ik ti sap edil di ði nin teo rik
ola rak açýk lan ma sý ge re kir. Bir þir ke tin mal var lý ðý bö lün müþ ve mal var lý ðý nýn bir bö lü mü baþ ka bir
þir ke te ka nu nen in ti kal et miþ se, bö lü nen þir ket or tak la rý nýn pay la rý, dev re di len mal var lý ðý nýn de ðe -
ri ka dar de ðer yi tir miþ tir. Yi ti ri len de ðe rin kar þý lan ma sý için, dev ra lan þir ke tin/þir ke tin pay la rý ný, bö -
lü nen þir ke tin or tak la rý ip so iu re ka zan ma lý dýr. Ser vet yi ti ren, esa sýn da bö lü nen þir ket de ðil, or tak -
lar dýr. Bö lün me on la rýn mal var lý ðý du ru mun da de ði þik lik yap mýþ týr. Ay rý ca bö lü nen þir ket dev ro lu -
nan bö lü mü aynî ser ma ye ola rak koy say dý, kar þý lý ðýn da bir de ðer ik ti sap et me si hak lý gö rü le bi lir di.
Oy sa bir leþ me de (ku ral ola rak ba ký nýz: 159 un cu mad de) mal var lý ðý kýsmî küllî ha le fi yet ile in ti kal
et mek te dir. Aynî ser ma ye ye da ya lý iki ba sa mak lý bö lün me nin (de mer ger) sis te mi miz için de ki ye ri
için 159 un cu mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr. (yav ru þir ket kur ma yo luy la bö lün me).
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Bö lün me, çok bü yü yen ve çe kir dek iþ let me ko nu sun dan uzak la þan þir ket le rin ana ko nu la rý na
dö ne bil me le ri ne ola nak sað la yan bir yol dur. Me selâ, buz do la bý, ça ma þýr ve bu la þýk ma ki na sý gi bi
be yaz ev alet le ri üre ten bir ano nim þir ke tin, za man la te le viz yon, rad yo, mü zik do la bý gi bi kah ve ren -
gi ürün ler, bü ro mo bil ya sý, da ha son ra da plas tik üre ti mi ne gir di ði var sa yý lýr sa, bu þir ket be yaz eþ -
ya, kah ve ren gi eþ ya, bü ro mo bil ya sý ve plas tik üre ti mi için ay rý ay rý þir ket le ri bö lün me yo lu ile ku -
ra bi lir. Tür ki ye'nin çe þit li böl ge le rin de fab ri ka la rý olan bir þir ket her fab ri ka yý ba ðým sýz bir þir ke te
dö nüþ tür me yi dü þü ne bi lir. Bö lün me; ai le or tak lýk la rýn da, mi ra sýn pay la þý mýn da, iki ve ya üç grup lu
or tak lýk lar da so run la rý (ih tilâfla rý) çöz mek ama cýy la da kul la ný la bi lir. Ni ha yet bö lün me, hol ding sis -
te mi ne ge çiþ te de bir araç ola rak kul la ný la bi lir. 

Mad de 159 - ÝBirK'nýn 29 un cu mad de sin den alý nan 159 un cu mad de tam ve kýsmî bö lün me -
ye ege men olan il ke le ri içer mek te yok sa bö lün me nin söz ko nu su tür le ri ni ta ným la ma mak ta dýr. 

Tam bö lün me de bö lü nen þir ke tin mal var lý ðý nýn tü mü bö lü nür ve mev cut ve ya ye ni ku ru la cak
en az iki þir ke te ge çer. Bö lü nen þir ket, or ta dan kal kar. Bö lü nen þir ke tin or tak la rý dev ra lan þir ke tin
or tak la rý olur lar.

Kýsmî bö lün me iki þe kil de olur: (1) Kýsmî bö lün me, (2) yav ru þir ket kur ma. Kýsmî bö lün me de
bö lü nen þir ke tin mal var lý ðý nýn ta ma mý de ðil bir ve ya bir kaç kýs mý bö lün me ye tâbi tu tu lur ve bu bö -
lüm ler þir ket ten ay rý lýr ve mev cut ve ya ye ni ku ru la cak baþ ka bir þir ke te ve ya or tak la ra dev re di lir.
Bö lü nen þir ke tin or tak la rý, dev ra lan þir ket te (ve ya þir ket ler de) or tak olur lar. Bö lü nen þir ket or ta dan
kalk maz, elin de ka lan mal var lý ðý ile fa ali ye ti ne de vam eder ve bu þir ke tin or tak la rý bö lü nen þir ket -
te or tak ol mak ta de vam eder ler.

Hem tam hem kýsmî bö lün me de dev re di len mal var lý ðý bö lün me so nu cun da kýsmî küllî ha le fi -
yet yo lu ile dev ra lan þir ket le re ge çer; aynî ser ma ye ko nul ma sý söz ko nu su de ðil dir. Ka nun böy le ce
bö lün me nin ge nel ka bul gö ren mo de li ni iz le ye rek KVK m. 38'den hak lý ola rak ay rýl mýþ týr. Çün kü,
KVK'nýn aný lan hük mü aynî ser ma ye ko nul ma sý sis te mi ne otur muþ tur.

Kýsmî bö lün me nin bir þek li da ha var dýr: Bu na bö lün me nin üçün cü þek li de di ye bi li riz: Yav ru
þir ket kur ma. Bu tür de, bö lü nen þir ket bö lü nen mal var lý ðý par ça sý ný baþ ka þir ke te aynî ser ma ye ola -
rak ko yar; ya ni ge çiþ, küllî ha le fi yet yo lu ile ger çek leþ mez. Yav ru þir ket kur ma, Al man Bir leþ me
Ka nu nu 123 (3) N. 2 mad de sin de açýk ça dü zen len miþ tir. ÝBirK'nýn Ka sým 1997 ta rih li Ön ta sa rý sý -
nýn 39/c mad de si hük mü de bö lün me yo luy la yav ru þir ket kur ma tü rü ne yer ver miþ ti. Ka nun laþ ma
sü re cin de, aný lan tür bö lün me nin sý ký hü küm le ri ne tâbi tut ma nýn doð ru ol ma dý ðý eleþ ti ri si ya pýl dý.
Ön ta sa rý ya mal var lý ðý dev ri ne iliþ kin hü küm de ek le nin ce yav ru þir ket kur ma yý bö lün me nin bir tü -
rü ola rak dü zen le me ye ge rek kal ma dý. Bu gün Ýs viç re dok tri nin de bö lün me ye iliþ kin Ka nun hü küm -
le ri nin bu yön den ön le yi ci ni te lik ta þý yýp ta þý ma dýk la rý tar týþ ma lý dýr.

Ta sa rý, bö lün me nin yav ru þir ket kur ma þek li ne yer ver miþ tir. Bu tür, ola nak la rý ar tý ra cak ve ge -
re ðin de ih ti yaç la ra ce vap ve re cek tir. Ku rum lar Ver gi si Ka nu nu ise, aný lan tü rü hem ön gör müþ hem
de onu bö lün me nin esas tü rüy müþ gi bi ifa de et miþ tir. Bö lün me nin bu iki tü rü dev ral ma ve ye ni ku -
ru luþ (m. 163) bi çi min de ola bi le ce ði gi bi eþ de ðer ol ma yan tarz da da (m. 161) ya pý la bi lir. 

Mad de 160 - Bu mad de nin kay na ðý ÝBirK'nýn 30 un cu mad de si dir. Ka nun bö lü ne bi len þir ket -
le ri sý nýr la yý cý bir tarz da be lir le miþ tir. An cak, hük mün, her ser ma ye þir ke ti nin ve ko ope ra tif þir ke -
tin ken di ge nel tü rü için de bö lü ne ce ði þek lin de yo rum lan ma ma sý ge re kir. Bir ano nim þir ket, bir li -
mi ted þir ke te SPBKo mO'ya ve ko ope ra ti fe bö lü ne bi lir. Bu nun gi bi, bir ko ope ra tif þir ke tin de bir
ano nim þir ke te ve/ve ya li mi ted þir ke te bö lün me si ne en gel yok tur. Bu na kar þý lýk bir ano nim þir ket
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þa hýs þir ket le ri ne bö lü ne mez ve ter si de müm kün de ðil dir. Çün kü, aný lan  ca iz ol ma yan - bö lün me
tür le rin de ala cak lý la rýn ko run ma sý an cak tas fi ye hü küm le ri nin uy gu lan ma sýy la müm kün dür. Ca iz
ol ma yan bö lün me ler ya sa ðý, tür de ðiþ tir me yo luy la aþý la bi lir. 

Mad de 161 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, or tak sý fa tý nýn ko run ma sý ný, ya ni or tak ol ma du ru -
mu nun de vam lý lý ðý il ke si ni açýk ça hük me bað la mak ta dýr. Bu il ke nin açýk la ma sý ile il gi li ola rak, 140
ýn cý mad de nin ge rek çe le ri ni in ce le yi niz. Bö lü nen þir ke tin or tak la rý na, dev ra lan þir ket te pay tah sis
edil me si zo run lu ðu bö lün me nin ya pý sý ve ni te li ði ge re ði dir. Ýl ke, çok yön lü ve ge niþ kap sam lý dýr. Ýl -
ke ye gö re, bö lü nen þir ke tin or tak la rý bö lün me ye ka tý lan dev ra lan þir ket le rin tü mün de ya da ba zý la -
rýn da or tak ola bi lir ve ya bö lü nen þir ket te pay la rý ný ar tý ra bi lir ler. Mu ta ba kat var sa bö lü nen þir ket ten
ay rý la bi lir ler, an cak ih raç edi le mez ler. Ay rýl ma, ano nim þir ket ler hu ku kun da is tis naî olan bir hâl ol -
du ðu için bö lün me nin sað la dý ðý bu ola nak il gi çe ki ci dir.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, dev ra lan þir ket te/þir ket ler de or tak la ra tah sis edi le cek pay yö nün den
bö lün me nin iki çe þi di ni dü zen le mek te dir: (1) Ora nýn ko run du ðu bö lün me ve (2) ora nýn ko run ma dý -
ðý bö lün me. Bu iki tür bö lün me için kay nak ÝBirK'nýn 31 in ci mad de si nin hem Al man ca, hem Fran -
sýz ca hem de Ýtal yan ca met nin de si met rik bö lün me ve si met rik ol ma yan (asi met rik) bö lün me te rim -
le ri kul la nýl mýþ týr. Her iki tür de pay oran la rý nýn ay nen ko run ma sý ve ya de ðiþ me si ile, ya ni oran bað -
la mýn da ta ným lan dý ðýn dan, ka nunî te rim de bu söz cü ðün kul la nýl ma sý ter cih edil miþ tir. Al man öð re -
ti sin de de ay ný te rim kul la nýl mak ta dýr. 

Ora nýn ko run du ðu, ya ni si met rik bö lün me de, or tak lar bö lü nen þir ket te sa hip ol duk la rý (mev -
cut) pay ora ný ný ay nen ko rur lar. Bu çe þit bö lün me hem dev ral ma hem de ye ni ku ru luþ için ge çer li -
dir. Kav ra mý açýk la mak ama cýy la þu ör nek ler ve ri le bi lir:

1. (X) ano nim þir ke ti nin (AÞ) pay sa hip le ri a= yüz de yir mi, b= yüz de yir mi beþ, c= yüz de otuz,
d= yüz de beþ ve e= yüz de yir mi pa ya sa hip tir. X-AÞ, ye ni ku ru luþ yo lu ile iki ye bö lün müþ ve ye ni
ku rul muþ olan (Y) li mi ted þir ke tin de (LÞ) a, b, c, d ve e'ye ay ný oran da pay tah sis edil miþ se ora nýn
ko run du ðu, ya ni si met rik bö lün me var dýr. (X) AÞ üç par ça ya bö lü nür ve ye ni ku ru lan (Y) LÞ ve (Z)
AÞ'de de a, b, c, d ve e'ye ay ný oran da pay lar ve ri lir se ge ne ay ný tür de bö lün me söz ko nu su dur. Dik -
kat edi le cek olur sa, a, b, c, d ve e bö lü nen þir ket te da ay ný ora ný ko ru mak ta dýr lar.

2. (X) LÞ'nin iki or ta ðý a ve b'dir; bun lar dan her bi ri yüz de el li ora nýn da pa ya sa hip tir. (X) LÞ
mal var lý ðý ný iki ye böl müþ ve bu mal var lý ðý nýn yüz de el li si ni ko ru yup var lý ðý ný de vam et ti rir ken, di -
ðer yüz de el li yi ha len var olan ve bir pay sa hi bi bu lu nan (Y) AÞ'ye, ya ni tek pay sa hip li bir AÞ'ye
dev ret miþ tir. (X) AÞ'nin mal var lý ðý ge çen (in ti kal eden) bu mal var lý ðý ka dar art mýþ ve ar tan ký sým
ya rý ya rý ya a ve b'ye tah sis edil miþ tir. Bu ra da da oran de ðiþ me miþ tir; an cak tek ki þi lik (Y) AÞ, iki
ki þi lik þir ke te dö nüþ müþ tür. Yö ne tim ku ru lu bu du ru mu tes cil ve ilân et tir me li dir. 

Ora nýn ko run ma dý ðý bö lün me de, bö lü nen þir ket le rin or tak la rý na, dev ra lan ve ya ye ni ku ru lan
þir ket ler de, mev cut pay oran la rý de ðiþ ti ri le rek pay tah sis edil mek te dir. Me selâ, (X) LÞ'de, or tak lar -
dan a, b ve c sý ra sýy la yüz de kýrk, yüz de otuz ve yüz de otuz pa ya sa hip olup, bu þir ke tin bö lü nüp
bir kýs mý (Y) LÞ'ye dev rol sa ve dev ra lan LÞ'de a yüz de el li, b ve c de yüz de yir mi be þer pa ya sa hip
bu lun sa ora nýn ko run ma dý ðý bir bir leþ me var dýr. An cak bu hal de (X) LÞ'de ki pay oran la rý da de ði -
þir; b ve c (Y) LÞ'de yi tir dik le ri oran la rý (X) LÞ'de pay la rý ný ar tý ra rak ka za nýr lar. Ora nýn ko run ma -
dý ðý bö lün me de ba zý or tak lar, dev ra lan ve ya ye ni ku ru lan þir ket te pay ik ti sap ede rek bö lü nen (dev -
re den) þir ket ten ta ma men ay rý la bi lir ler.
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Ka nun, ora nýn ko run du ðu ve ko run ma dý ðý bö lün me yi ge niþ bir tarz da dü zen le ye rek bö lün me -
ye ka tý lan þir ket le re ve or tak la ra, bö lün me yi þe kil len dir me de ge niþ ha re ket ala ný ve ola na ðý ta ný mýþ -
týr. Bu es nek lik, þir ke tin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sýn da ka nunî en gel le ri kal dýr ma an la yý þýn dan kay -
nak lan mak ta dýr. 

Bu es nek lik il ke si sa ye sin de, ge rek li ni sap ile ka rar alýn mýþ sa bö lü nen (dev re den) þir ke tin or -
tak la rý; bir leþ me ye ka tý lan þir ket ler de oran la rý ný ko ru ya rak ve ya ko ru ma ya rak pay ik ti sap ede bi lir -
ler; bö lü nen þir ket ten çý ka bi lir ler; dev ra lan ve ya ye ni ku ru lan þir ket le rin ba zý la rý na ve tü mü ne ka -
týl ma ya bi lir ler; bö lü nen þir ket te ki pay la rý ný ar tý ra bi lir ler.

Mad de 162 - Bu mad de, ÝBirK'nýn 32 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. Kýsmî bö lün me de, bö lü nen
(dev re den) þir ket te, þir ket ten ay rý lan mal var lý ðý bö lü mü nün oran sal ola rak se be bi yet ve re bi le ce ði
ser ma ye kay bý nýn ka nunî ve fi nan sal açý dan yol aça bi le ce ði teh li ke le rin ve ya or ta ya çý ka bi le cek çe -
þit li sa kýn ca la rýn or ta dan kal dý rý la bil me si, ya ni ser ma ye nin ye ni du ru ma uy gun lu ðu nun sað la na bil -
me si için ço ðu kez ser ma ye de azalt ma yo lu ile bir dü zelt me ya pýl ma sý ge rek li gö rü le bi lir. Tam bö -
lün me de, bö lü nen þir ket so na erip, ti ca ret si ci lin den si lin di ði için, ser ma ye azal týl ma sý söz ko nu su
ola maz.

162 ve 170 inci mad de ler bir ta raf tan bö lün me ra po ru na iliþ kin 169 un cu, di ðer ta raf tan da ala -
cak lý la rýn ko run ma sý hak kýn da 174, 175 ve 179 un cu mad de ler le ya kýn dan il gi li dir. Ger çek ten 169
un cu mad de nin (h) ben din de, bö lün me ra po run da bö lün me nin, bö lün me ye ka tý lan þir ket le rin ala -
cak la rý üze rin de ki et ki le ri nin açýk lan ma sý ön gö rül müþ tür. Yö ne tim or gan la rý nýn, özel lik le bö lü nen
þir ke tin yö ne tim or ga ný nýn, bö lü nen þir ke tin dev re di len mal var lý ðý bö lü mü nün dev rin den son ra ka -
lan net mal var lý ðý nýn bö lü nen þir ke tin ala cak lý la rý nýn ala cak la rý ný kar þý la ya cak dü zey de olup ol ma -
dý ðý ný araþ týr ma la rý ve bu nu ra por la rýn da be lirt me le ri zo run lu dur. Bu gö rev bað la mýn da, ser ma ye
azal ma sý na ge rek olup ol ma dý ðý ný ve ge rek li ise, bu nun mik ta rý ný ve azalt ma so nu cun da ser ma ye -
nin as garî tu ta rýn al tý na inip in me ye ce ði ni de vur gu la ma la rý þart týr. Ak si hal de so rum lu olur lar. Ce -
vap lar dan her han gi bi ri olum suz sa bö lün me nin ya pýl ma ma sý, 170 inci mad de uya rýn ca iþ lem de net -
çi si nin olum lu ra por ver me me si ve ti ca ret si ci li me mu ru nun bö lün me yi tes cil et me me si icap eder. 

Hü küm ser ma ye azal týl ma sý na han gi þart lar da gi di le ce ði ne ve azalt ma nýn ora ný nýn (mik ta rý nýn)
ne ola ca ðý na da ir bir açýk lýk içer me mek te dir. Çün kü, bu ko nu da ka nun la ke sin ve ka tý ku ral lar ko -
nu la maz dý. Al man Ka nu nu 140 ilâ 146 ncý pa rag raf la rýn da da ha ay rýn tý lý bir dü zen le me ye yer ver -
di ði hal de ay ný yo lu iz le miþ tir. Ser ma ye azal týl ma sý na ge rek olup ol ma dý ðý ve mik ta rý ný be lir le mek
yö ne tim or ga ný nýn, de net le me de bö lün me (iþ lem) de net çi si nin gö re vi dir.

Hük mün 174 ve 175 inci mad de ile iliþ ki si ise, is tis na edi len hü küm ler den an la þýl mak ta dýr.
Ala cak lý la rýn ko run ma sý 174 ve 175 in ci mad de ler le sað lan dý ðýn dan, ge rek li ol ma sý ha lin de ba sit
azalt ma nýn uy gu lan ma sý, (hak lý ola rak) ön gö rül müþ tür. Yan lýþ yo rum la ra en gel olun mak ama cýy la
Ko opK m. 98'e gön der me de bu lu nul muþ tur. Çün kü kay nak ka nun Ýsv. BK m. 874 (2)'ye gön der me
yap mýþ týr. Aný lan hü küm, þir ket pa yý nýn azal týl ma sý na ve ya kal dý rýl ma sý na 874 ün cü mad de nin bi -
rin ci fýk ra sý hük mün den baþ ka ano nim þir ke tin ser ma ye nin azal týl ma sý na iliþ kin hü küm le ri nin uy -
gu la na ca ðý ný amir dir. ÝBirK da bö lü nen þir ke tin ko ope ra tif ol ma sý ha lin de, ano nim þir ke te iliþ kin
ser ma ye azal týl ma sý na hü küm le rin uy gu lan ma sý na en gel ol mak üze re 874 (2)'yi de gön der me ya pý -
lan hü küm ler ara sýn da say mýþ týr. Ýsv. BK m. 874 (2), Ko opK m. 34'e alýn ma mýþ týr. An cak Ko opK
m. 98'e da ya ný la rak her han gi bir se bep le 473 ve 474 ün cü mad de le rin uy gu lan ma ma la rý ný sað la mak
ama cýy la ve sa de ce bu ama ca öz gü len mek için mad de de açýk ça 473 ile 474 ün cü mad de le rin uy gu -
lan ma ya cak la rý be lir til miþ tir.



---- 127 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Mad de 163 - Bi rin ci fýk ra: ÝBirK'nýn 33 ün cü mad de sin den alý nan bu hü küm dev ra lan þir ket -
ler de ya pýl ma sý ge re ke bi len ser ma ye ar tý rý mý ný dü zen le mek te dir. Bö lü nüp dev re den þir ke tin or tak -
la rý nýn, dev ra lan þir ke tin/þir ket le rin pay la rý ný ip so iu re ik ti sap ede bil me le ri ni sað la mak için, dev ra -
lan þir ket le rin ser ma ye le ri ni ar týr ma la rý ço ðu kez ge rek li dir. Bu ge rek li lik, dev re den þir ke tin or tak -
la rý nýn hak la rý ný ko ru ma öl çü sün de or ta ya çý kan bir yü küm lü lük tür. Aný lan yü küm, do lay lý ola rak
ala cak lý la rý da ko rur. Ser ma ye ar tý rý mý nýn, yük sek li ði ni, hü küm de yer alan "dev re den þir ke tin or tak -
la rý nýn hak la rý ný ko ru ya cak mik tar da" öl çü sü ya nýn da, þir ket ler ara sýn da iþ ti rak iliþ ki si nin var olup
ol ma dý ðý ile dev ra lan þir ke tin elin de ken di pay la rý nýn bu lu nup bu lun ma ma sý da be lir ler.

Ýkin ci fýk ra: Aynî ser ma ye hü küm le ri nin uy gu lan ma ma sý nýn se be bi ben zer ko ru yu cu ön lem -
le rin 166, 169 ve 170 inci mad de ler do la yý sýy la uy gu lan mýþ ol ma sý dýr.

Ka yýt lý ser ma ye ye iliþ kin hü küm ise, bö lün me sü re cin de ki ko ru yu cu ni te lik ta þý ma yan en gel -
le rin kal dý rýl ma sý ama cýy la ön gö rül müþ tür. 

Mad de 164 - Hü küm açýk la ma yý ge rek tir me ye cek ka dar açýk týr.
Mad de 165 - Bu hük mün açýk la ma sý için bir leþ me ile il gi li ola rak da ha ön ce 144 ün cü mad de -

de ve ri len bil gi ye ba kýl ma lý dýr. 
Mad de 166 - Hük mün kay na ðý ÝBirK'nýn 36 ncý mad de si dir. Hü küm, bö lün me söz leþ me si (f. 1)

ile bö lün me pla ný (f. 2) ara sýn da ki ke sin ay rý mý or ta ya koy mak ta dýr. Bir þir ket bö lü ne rek mal var lý -
ðý bö lüm le ri ni va ro lan þir ket le re dev re de cek se, hem dev re den hem de dev ra lan ta ra fýn da ha len mev -
cut hu kuk sü je le ri, ya ni bö lün me ye ka tý lan þir ket ler var de mek tir. Bu du rum da bö lün me, ta raf lar
ara sýn da ya iki ya da çok ta raf lý bir söz leþ me ile dü zen le ne bi lir. Bu na kar þý lýk, bö lü nen þir ket mal -
var lý ðý bö lüm le ri ni bö lün me sü re cin de ku ru la cak þir ket le re (ye ni ku ru luþ) dev re de cek se, ku ru la cak
þir ket ler bö lün me nin dü zen len me si aþa ma sýn da hu ku ken he nüz var ol ma dýk la rýn dan bir söz leþ me
ya pý la maz. Bu hal de, mev cut bu lu nan bö lü nen þir ket ken di ba þý na tek ta raf lý bir hu kukî iþ le mi ger -
çek leþ ti rir. Bu tek ta raf lý iþ lem de, ka nun da bö lün me pla ný di ye ad lan dý rýl mýþ týr.

Bö lün me söz leþ me si, bö lün me ye ka tý lan ta raf lar ara sýn da mü za ke re edi le bi lir. Her ta raf, bö lün -
me söz leþ me sin de ken di men fa ati nin gö ze til me si ni sað la ma ya ça ba lar; so nuç ta raf la rýn ira de le riy le
sað la nýr. Bu se bep le men fa at ça týþ ma sý, ya ni men fa at ler den ge si nin tek ta raf lý ola rak ku rul ma sý du -
ru mu söz ko nu su ol maz. Ay ný so nu ca, bö lün me pla ný ba ký mýn dan va rý la maz. Çün kü, bö lün me pla -
nýn da men fa at le rin gö ze til me si ne ola nak ve re cek mü za ke re ya pý lan bir "kar þý ta raf" yok tur. Ye ni ku -
ru la cak þir ket ler de or tak olan ki þi le rin "kar þý ta raf" ola rak ka bul edi le bi le cek le ri, on lar la þart la rýn
gö rü þü lüp mü za ke re edi le bi le ce ði dü þü nü le bi lir. An cak bu çö zü mün hal ka açýk ano nim þir ket ler de
iþ le me ye ce ði, ka pa lý þir ket ler de de gö rüþ mek ola na ðý ný ço ðu kez ta ný ma ya ca ðý þüp he siz dir. Ta sa rý -
nýn 167 ilâ 169 un cu mad de le ri em re di ci ni te lik le riy le az lý ðýn ko run ma sý na kat ký da bu lu nur lar sa da,
men fa at ler den ge si ni gö ze ten yo rum la rýn ge rek li li ði yad sý na maz. Öð re ti nin ve yar gý ka rar la rý nýn bu
nok ta da hu ku ku ge liþ ti re cek le ri mu hak kak týr.

Az lýk yö nün den ak la ge len araç lar dan bi ri si ge nel ku rul ka ra rý nýn ip ta li (m. 442) ikin ci si ko ru -
yu cu hak lý se bep ler le fe sih tir (m. 531). Yö ne tim ku ru lu üye le ri aley hi ne so rum lu luk da va sý ise, tar -
tý þý la bi le cek bir araç ola rak gö rül mek te dir. Hak sýz lýk la rýn ön len me sin de bö lün me (iþ lem) de net çi le -
ri ne önem li gö rev ler düþ mek te dir. De net le me ra po run da hak sýz lýk la ra ye te ri açýk lýk la iþa ret edil me -
si, ço ðun lu ðu hak sýz lýk yap mak tan cay dý ra bi lir ve da va açýl ma sý ha lin de her iki da va da da be lir le -
yi ci rol oy nar.
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Hem bö lün me söz leþ me si hem de bö lün me pla ný bö lün me nin te me li ol mak tan baþ ka, or tak lar
ile di ðer hak sa hip le ri nin hak la rý ný ta ným la yan bel ge ler dir.

Bö lün me söz leþ me si bö lün me ye ka tý lan þir ket le rin yö ne tim or gan la rýn ca ya pý lýr. Bö lün me pla -
ný ise dev re den þir ke tin yö ne tim or ga nýn ca ha zýr la nýr. Ya zý lý þe kil her iki si için de ge çer li lik þar tý dýr.

Mad de 167 - Bu mad de nin kay nak la rý ÝBirK'nýn 37 nci ve 82/891/AET sa yý lý Yö ner ge nin 3 (2)
mad de si hük mü dür. Bu mad de bö lün me söz leþ me si nin ve bö lün me pla ný nýn bir an lam da zo run lu
içe ri ði ni ön gör mek te dir. Bu ra da "bir an lam da" iba re si nin kul la nýl ma sý nýn se be bi, zo run lu içe ri ðin
so mut olay ger çe ði ne bað lý ol ma sýn dan do ða bi le cek özel lik le rin, ke sin bir as garî içe rik an la yý þý na
ola nak bý rak ma ma sý dýr. Çün kü, so mut olay da me selâ in ti fa se ne di ve ya oy dan yok sun pay yok sa,
söz leþ me ve ya plan da bun lar hak kýn da her han gi bir hü küm içe re mez. Ýçe rik, bir an lam da bö lün me -
nin çe þi di ni (bu lun du ðu ka te go ri yi), bö lün me ye ka tý lan þir ket le rin kim lik le ri ni, bü tün men fa at iliþ -
ki le ri ni ve bun la rýn na sýl ko run du ðu nu, önem li ve nes nel nok ta la rý ile be lirt mek te dir. Öne mi se be -
biy le sa de ce (b) ben di hak kýn da açýk la ma ya pýl mýþ týr. 

(b) ben di bö lü nen þir ket te dev re di le cek bö lüm le rin be lir len me si, ya ni grup laþ týr ma ile il gi li dir.
Yö ne tim or ga ný ken di (nes nel tak di ri ne gö re) han gi mal var lý ðý un sur la rý nýn, ya ni han gi ak tif ve pa -
si fin han gi bö lü me gi re ce ði ni be lir ler. Çe þit li ak ti fin ve pa si fin böy le ce bir ara ya ko nul ma sý su re tiy -
le dev re di le cek bö lüm ler oluþ tu ru lur. Her hük mün bir en van te ri çý ka rý lýr. Bö lüm le re gi ren ak tif le rin
ve pa sif le rin bir bir le riy le il gi li ol ma la rý müm kün dür; an cak il gi nin var lý ðý ka tý bir þart de ðil dir. En -
van ter bö lün me nin ger çek leþ ti ril me siy le il gi li dir. Bö lün me de önem li olan, ak tif ve pa si fi oluþ tu ran
de ðer le rin na sýl bö lün dü ðü ve bir bü tün oluþ tu ra cak þe kil de ter tip le nip (dü zen le nip) bö lün me ye tah -
sis edil di ði dir. (b) ben di bu nun açýk bir þe kil de be lir til me si ni is te mek te dir. 

Mad de 168 - Bi rin ci fýk ra: Mad de ÝBirK'nýn 38 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. Ba zý ak tif mal -
var lý ðý par ça la rý nýn han gi þir ke te tah sis edil di ði hak kýn da söz leþ me de/plan da hü küm bu lun ma ya bi -
lir, ya ni tam an la mýy la bir söz leþ me/plan boþ lu ðu söz ko nu su ola bi lir. Hü küm yok lu ðu, bö lün me
söz leþ me si ni/pla ný ný ha zýr la yan la rýn ihmâlin den ve ya yö ne tim or ga ný nýn bö lü nen þir ke tin söz ko nu -
su tah sis edil me yen ak ti fe sa hip bu lun du ðu nu bil me me le rin den ya da di ðer se bep ler den do ða bi lir.
Bö lün me tes cil ile hü küm ifa de edin ce, bu tah sis dý þý ka lan ak tif mal var lý ðý par ça la rý so run oluþ tu -
ra bi lir. Bi rin ci fýk ra, tah sis dý þý ka lan ak tif un su run tam bö lün me de, tüm dev ra lan þir ket le re ken di -
le ri ne ge çen mal var lý ðý nýn ora ný na gö re pay lý mül ki yet ha lin de ait ol du ðu nu hük me bað la mak ta dýr.
Tam bö lün me de bö lü nen þir ket or ta dan kalk tý ðý na gö re, aný lan mal var lý ðý üze rin de ona bir hak ta -
ný na maz. Bu na kar þý lýk ka nun kýsmî bö lün me de tah sis dý þý mal var lý ðý ný bö lü nen þir ke te ver miþ tir.

Ýkin ci fýk ra: Ay ný ku ral ala cak lar ile maddî ol ma yan mal var lý ðý na da uy gu la nýr.
Üçün cü fýk ra: Ta sa rý, tah sis dý þý ka lan borç lar da mü te sel sil so rum lu luk il ke si ni ka bul et miþ tir.
Mad de 169 - 147 ve 148 in ci mad de le rin ge rek çe le ri ne ba kýl ma lý dýr.
Mad de 170 - 147 ve 148 in ci mad de le rin ge rek çe le ri ne ba kýl ma lý dýr.
Mad de 171 - Mad de, ÝBirK'nýn 41 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. Or tak la rýn in ce le me hak ký ný

dü zen le yen ve þir ket içi þef faf lý ðý sað la ma an la yý þýn dan kay nak la nan 171 in ci mad de hak kýn da 149
un cu mad de için ya pý lan açýk la ma la ra ba kýl ma lý dýr. Bu hü küm bir leþ me ye iliþ kin 149 un cu mad de
ile sü re ve Tür ki ye Ti ca ret Si ci li Ga ze te si'nde ki ilân dý þýn da öz deþ tir. Hü küm, ay ný or tak sal men -
fa at le ri ko ru mak ta ve ay ný bö lün me ka ra rý nýn oy lan ma sýn da ol du ðu gi bi, bi linç li oy kul lan ma ama -
cý na hiz met et mek te dir. Bu fark hak ka -Ýs viç re'nin ak si ne- vaz ge çil mez bir hak ni te li ði ka zan dýr -
mak ta dýr. 
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Mad de 172 - Mad de nin kay na ðý, ÝBirK'nýn 42 nci mad de si dir. Bir leþ me hak kýn da ki 150 nci
mad de de ya pý lan açýk la ma ya ba kýl ma lý dýr. 

Mad de 173 - Bi rin ci fýk ra: ÝBirK'nýn 43 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr. Bö lün me ka ra rý, bö lün -
me nin hu ku ken ger çek leþ ti ril me si nin, þir ke tin/þir ket le rin ve þir ket pay la rý nýn ye ni den ya pý lan dý rýl -
ma la rý nýn ve bö lü nen þir ke tin hu kukî yaz gý sý nýn en önem li aþa ma sý ný oluþ tu rur. Bu ka rar tam bö lün -
me de, bö lü nen þir ke tin mal var lý ðý nýn baþ ka or tak lar ca pay la þýl ma sý ve þir ke tin so na erip si cil den si -
lin me si, ge re ðin de ye ni þir ket le rin oluþ ma sý ve bö lü nen þir ke tin or tak la rý nýn ka týl ma pay la rý nýn dev -
ra lan þir ket te ve ya þir ket ler de bir dü ze ne bað lan ma sý so nu cu nu do ðu rur. Bu se bep le bö lün me söz -
leþ me si nin ve ya pla ný nýn, için de þir ket hak la rý nýn kul la nýl dý ðý or ga na ya ni ge nel ku ru la su nul ma sý
ge re kir.

Ta sa rý, bö lün me ka ra rý nýn za ma ný ný da em re di ci bir þe kil de gös ter miþ tir. Bi rin ci fýk ra da yer
alan ku ra la gö re, bö lün me söz leþ me si ve ya pla ný 175 in ci mad de ye gö re ala cak la rýn gü ven ce al tý na
alýn ma sýn dan son ra ge nel ku ru la su nu la bi lir. Bu hü küm le, ala cak lý la rý gü ven ce al tý na al ma dan (ala -
ma yan) bö lün me ye izin ve ril me me si amaç lan mýþ týr.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra ni sap lar la il gi li ola rak bir leþ me ler hak kýn da ki 151 in ci mad de nin bi -
rin ci, üçün cü, dör dün cü ve al týn cý fýk ra la rý na gön der me de bu lun muþ tur. Bu fýk ra lar hem çe þit li ser -
ma ye þir ket le riy le ko ope ra tif ler de bö lün me ka ra rý na ge nel ola rak uy gu la na cak ni sap la rý, hem de
ser ma ye si pay la ra bö lün müþ ko man dit þir ket ler ile özel ba zý du rum lar da ki ni sap la rý da be lir le mek -
te dir. 

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra az lýk hak ký ný ko ru yan özel bir hü küm dür. Ora nýn ko run ma dý ðý bö -
lün me de (161 in ci mad de de ya pý lan açýk la ma la ra ba kýl ma lý dýr) bö lün me ka ra rý nýn ve ri le ce ði ana
ka dar or tak lar ara sýn da va ro lan ka týl ma pay la rý dü ze ni (ora ný) bo zu la cak ve eþit siz li ðe da ya lý ye ni
bir dü zen ge le cek tir. Ye ni dü ze nin ki min ya ra rý na, ki min za ra rý na ol du ðu so mut olay ger çe ði ne bað -
lý dýr. Ka nun, yük sek bir ni sap ön gö re rek, or tak la rýn en az yüz de dok sa ný nýn sa hip bu lun duk la rý oy -
lar la ka bul et me dik le ri bir dü ze nin ge çer li ol ma sý ný is te me miþ tir.

ÝBirK'nýn 44 ün cü mad de si bir leþ me ka ra rý ný res mi þek le tâbi tut muþ tur. Bu þe kil Ýs viç re'de ser -
ma ye þir ket le ri ni il gi len di ren önem li ka rar lar da ara nan yay gýn bir þe kil olup, Tür ki ye'de þir ket ler
hu ku kun da böy le aðýr bir þe kil þar tý na yer ve ril me miþ tir. Bu se bep le kay nak Ka nu nun 44 ün cü mad -
de si Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

Mad de 174 - 174 ün cü mad de nin kay na ðý ÝBirK'nýn 45 in ci mad de si dir. Bö lün me, ala cak lý lar
açý sýn dan özel ko run ma yý ge rek ti ren so nuç lar do ðu rur. Tam bö lün me, ala cak lý lar yö nün den borç lu -
nun de ðiþ me si dir. Çün kü tam bö lün me de, bö lü nen þir ket par ça la nýr ve or ta dan kal kar. Bu, borç lu -
nun or ta dan kalk ma sý ve ye ri ne dev ra lan þir ket le rin gel me si de mek tir. Kýsmî bö lün me de ise bö lü -
nen þir ke tin mal var lý ðý kü çü lür, bu ser ma ye nin azal týl ma sý so nu cu nu bi le do ðu ra bi lir. Dev re di len
mal var lý ðý bö lü mü ve ya bö lüm le ri se be biy le oran sal da ol sa fii len aza lan ser ma ye ile ala cak lý la rýn
or tak te mi nat la rý da azal mýþ olur. Onun için bö lün me nin ala cak lý lar yö nün den teh li ke si bir leþ me den
fark lý dýr ve da ha faz la dýr. 

Yu ka rý da açýk la nan se bep ler le bö lün me ye ka tý lan þir ket le re Tür ki ye Ti ca ret Si ci li Ga ze te sin de
ya pý la cak ve web si te si ne ko nu la cak ilânlar la ala cak lý la rý esas söz leþ me ye gö re ve her hâlde ala cak -
la rý ný bil dir me ye ve gü ven ce is te me ye üç kez da vet eder ler. Ala cak lý lar bu ta le be kar þý lýk ve rip ver -
me mek te ser best tir ler. Ta lep te bu lun ma yan lar gü ven ce sað lan ma sý ný is te me hak ký ný yi ti rir ler, an cak
bu ala cak lý nýn hak ký na her han gi bir et ki yap maz.
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Hü küm 173 ün cü mad de ile bir lik te de ðer le nip yo rum lan dý ðýn da, gü ven ce so run sa lý nýn bir leþ -
me ka ra rýn dan ön ce çö zül me si nin ge rek ti ði, ak si hal de ka ra rýn alý na ma ya ca ðý an la þý lýr. Ka nun faz -
la þeklî ol ma mak ve sü re ci ya vaþ lat ma mak ama cýy la ilânlar ara sýn da bu lun ma sý ge re ken en az sü -
re ye iliþ kin bir hük me yer ver me miþ tir. 

Mad de 175 - Mad de nin kay na ðý ÝBirK'nýn 46 ncý mad de si dir. Bu hü küm 157 nci mad de de ki
ba zý il ke ve ku ral la rý bö lün me yö nün den tek rar la mak ta dýr (157 nci mad de nin ge rek çe le ri ne ba kýl -
ma lý dýr).

Mad de 176 - Bu mad de ÝBirK'nýn 47 nci mad de sin den alýn mýþ týr. Bö lün me söz leþ me si ve ya
pla ný na gö re, bö lü nen þir ke tin ba zý borç la rý, bö lün me ye ka tý lan þir ket ler den bi ri ne dev re dil miþ se ya -
ni borç o dev ra lan þir ket ta ra fýn dan öde ne cek se, fa kat öden me miþ se bö lün me ye ka tý lan di ðer þir ket -
ler bu öden me yen borç lar dan mü te sel si len so rum lu olur lar. Bor cu öde mek le yü küm lü olan þir ket bu
borç tan bi rin ci de re ce de so rum lu dur. Çün kü, bö lün me de ak tif/pa sif grup laþ týr ma sýn da borç ona in -
ti kal et miþ tir. Bi rin ci de re ce de so rum lu þir ke te baþ vur ma dan di ðer (ikin ci de re ce de) so rum lu þir ket -
le re baþ vu ru la maz. 

Ýkin ci fýk ra ikin ci de re ce de so rum lu þir ket le re han gi hal ler de baþ vu ru la ca ðý ný gös ter mek te dir. 
Mad de 177 - Mad de nin kay na ðý ÝBirK mad de 48'dir. 
Mad de 178 - Hük mün ilk al tý fýk ra sý Ýsv. BK 333 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr. ÝBirK 49 un -

cu mad de si aný lan hük me gön der me yap mak ta dýr.
Mad de 179 - Bir leþ me ile il gi li 152 ilâ 154 ün cü mad de ler de ve ri len açýk la ma ya ba kýl ma lý dýr. 

Tür De ðiþ tir me
Ge nel Ola rak

Tür de ðiþ tir me ko nu sun da Türk öð re ti si öz gün dür. Zi ra, özel lik le 1975-1985 yýl la rýn da tür de -
ðiþ tir me hem teo rik hem de dog ma tik ba kým dan ay rýn tý lý ve de ri ne inen in ce le me le re ko nu ol muþ -
tur. Kav ram açýk lan mýþ tüm tür le ri kap sam lý bir þe kil de ta ný týl mýþ, il ke le ri ve hu kukî so nuç la rý açýk -
lan mýþ týr. Yar gý tay öð re ti ye uy gun il ke sel ka rar lar ve re rek hu ku kun ge liþ ti ril me si ne önem li kat ký lar -
da bu lun muþ tur. Bun da 6762 sa yý lý Ka nu nun 152 nci mad de si nin, sað lam, çað daþ ve te ori ye uy gun
dog ma tik dü ze ni nin bü yük ro lü ol muþ tur. Bir kaç hük mün or ta ya çý kar dý ðý so rum lu luk so run sa lý da
ge ne öð re ti ve yük sek mah ke me ka rar la rýy la men fa at ler den ge si ni gö ze ten adil so nuç la ra bað lan -
mýþ týr. Özet le mek ge re kir se 1980'le rin ba þýn da kav ram teo rik ya pý sý ve dog ma tik dü ze niy le ta ma -
men or ta ya kon muþ tur. 

Ta sa rý 180 ilâ 194 ün cü mad de le rin de he men he men ay ný il ke le re yer ve re rek ko nu yu çok da -
ha ay rýn tý lý bir þe kil de dü zen le miþ tir. Aný lan hü küm le rin kay na ðý ÝBirK'nýn il gi li hü küm le ri dir. 

Mad de 180 - Mad de nin kay na ðý ÝBirK'nýn 53 ün cü mad de si dir. 180 in ci mad de, 181 in ci mad -
de ile bir lik te yo rum lan dý ðý tak dir de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 152 nci mad de si gi bi, ge niþ bir tür de -
ðiþ tir me ser bes ti si ve tü rü seç me öz gür lü ðü sað la mak ta dýr. Tür de ðiþ tir me ile tür de ðiþ ti ren þir ke tin
hu kukî iliþ ki le ri nin de ðiþ me ye ce ði hük mü 6762 sa yý lý Ka nu nun ve ciz "ye ni nev'e çev ri len þir ket, es -
ki si nin de va mý dýr" ku ra lý nýn baþ ka þe kil de ifa de si dir. Aný lan hü küm, Ýs viç re öð re ti sin de mal var lýk -
sal iliþ ki ler için doð ru bu lun ma sý na rað men, or tak sal iliþ ki ler yö nün den doð ru ol ma dý ðý ge rek çe siy -
le eleþ ti ril miþ se de, hu kuk sü je sin de, mal var lý ðýn da, or tak sal ko num da ve eko no mik du rum da ki de -
vam lý lýk bu eleþ ti ri yi ik na edi ci ol mak tan çý kar mýþ týr. So rum lu luk re ji mi ile or gan sal ya pý da ki de ði -
þik lik ise, þe kil de ði þik li ði nin ka çý nýl maz ve do ðal so nu cu dur. Di ðer yan dan, 183 ün cü mad de de ön -
gö rü len eþit de ðer li lik il ke si ni eleþ ti ri nin ka ný tý ola rak de ðer len dir mek de müm kün de ðil dir. Çün kü,
aný lan hü küm hak sýz lýk la ra en gel ol mak iþ le vi ni ha iz dir.
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Mad de 181 - Kay nak, ÝBirK 54 ün cü mad de dir. Dö nü þe bi le cek tür ler 181 in ci mad de de sý nýr -
lý sa yý da gös te ril miþ tir; ký yas ya pý la maz.

Mad de 182 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra bir kol lek tif þir ke tin bir ko man dit þir ke te dö nüþ me si -
nin yön tem le ri ni iki se çe nek ha lin de sun mak ta dýr. Bu nun için ya kol lek tif þir ke te bir ko man di ter or -
tak alýn ma lý ve ya mev cut kol lek tif or tak lar dan bi ri ko man di ter or ta ða dö nüþ tü rül me li dir. Bu su ret -
le bir ko man dit þir ket için ge rek li olan iki çe þit or tak sað lan mýþ olur. 

Ýkin ci fýk ra: Ko man dit þir ke tin kol lek tif þir ke te dö nü þe bil me si için, ya þir ket te ki ko man di -
ter(ler)'in þir ket ten çýk ma sý ya da bun la rýn ko man di te ol ma la rý ge re kir. Or tak la rýn gi rip çýk ma la rý
ve ya sý fat (ko num) de ðiþ tir me le ri, il gi li hü küm le re uyu la rak ger çek leþ ti ri lir. 

Üçün cü fýk ra: Ta sa rý nýn 257 nci mad de si iki ki þi lik bir kol lek tif þir ket te, or tak lar dan bi ri nin
ki þi li ðin de, bu or ta ðýn þir ket ten çý ka rýl ma sý ný ge rek ti ren bir se be bin doð ma sý ha lin de di ðer or ta ðýn,
söz ko nu su or ta ðý çý ka ra rak þir ke tin tek ki þi iþ let me si ola rak ken di si nin de vam et tir me si ne mah ke -
me nin ka rar ver me si ni ta lep et me si hak kýn da dýr. Üçün cü fýk ra 257 nci mad de yi sak lý tu ta rak ade ta
kol lek tif ve ko man dit þir ke tin tek ki þi iþ let me si ne dö nüþ me si ni dü zen le miþ, baþ ka bir de yiþ le bu na
ce vaz ver miþ tir. 

Dör dün cü fýk ra: 182 nci mad de, özel bir dü zen le me ge tir miþ tir. Bu özel dü zen le me ken di ku -
ral la rý ný içer mek te, ku ral lar söz ko nu su tür de ðiþ tir me le re yet mek te dir. Onun için 182 nci mad de dý -
þýn da ki tür de ðiþ tir me hü küm le ri nin 182 nci mad de ge re ði kol lek tif þir ke tin ko man di te, ko man dit
þir ke tin kol lek ti fe dön me si hal le ri ne uy gu lan ma sý na ge rek yok tur. 

Mad de 183 - Mad de nin kay na ðý, ÝBirK'nýn 56 ncý mad de si dir. Hü küm, or tak sal ko nu mun de -
va mý il ke si bað la mýn da, pay la rýn ve hak la rýn ko run ma sý ný amaç la mak ta dýr (Ay rý ca 180 in ci mad de
ile il gi li açýk la ma ya ba kýl ma lý dýr.). Hük mün iki il ke si var dýr. Bi rin ci si pay ve or tak lýk hak la rý nýn ko -
run ma sý, ikin ci si ise eþit de ðer li lik il ke si dir.

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra il ke yi koy mak ta dýr. Ýl ke iki alt il ke yi içe rir: (1) Tür de ðiþ tir me de
mev cut ka týl ma hak ký ya ni or tak sal ko num ve (2) or tak lýk hak la rý ko run ma lý dýr. Tür de ðiþ tir me ba -
ha ne edi le rek hiç bir or tak þir ket ten çý ka rý la maz ve hiç bir or ta ðýn or tak lýk hak la rý ze de le ne mez, azal -
tý la maz ve sý nýr lan dý rý la maz. 

ÝBirK'nýn der nek ve ser ma ye siz ko ope ra tif ler ile il gi li hük mü Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.
Ýkin ci fýk ra -  Üçün cü  fýk ra: Kay na ðýn Al man ca met nin de özel hak lar için "Son der rech te",

Fran sýz ca met nin de "dro it spéci aux" te rim le ri kul la nýl mýþ týr. Kay nak ta ta ným lan ma mýþ bu lu nan bu
te rim ge niþ yo rum la nýr ve kap sa mý na, oy da im ti yaz lý pay lar, az lýk hak la rý için de yer alan bað la yý cý
öner me hak la rý (bi lan ço mü za ke re le ri nin er te len me si gi bi), Ýsv. BK m. 709'da dü zen le nen pay ka te -
go ri le ri nin ve grup la rýn tem si li, ku ru cu la ra ve di ðer ki þi le re sað la nan men fa at ler, þar ta bað lý ser ma -
ye ar tý rý mýn da ki alým ve de ðiþ tir me hak la rý gi rer. Ka nun da da ay ný kap sam ge niþ li ði ni vur gu la mak
ama cýy la özel hak lar te ri mi kul la nýl mýþ týr. Bu hak lar yö nün den de eþit de ðe rin sað lan ma sý ge re kir.
Bö lü nen þir ket te oy dan yok sun pay lar var sa ku ral ola rak bun la rýn sa hip le ri ne ay ný de ðer de oy dan
yok sun pay lar ve ri lir. Dev ra lan þir ket te oy dan yok sun pa yýn oluþ tu rul ma sý müm kün de ðil se oy hak -
ký ný ha iz pay lar ile eþit lik sað la na bi lir. Ay ný ku ral, in ti fa se net le ri için de ge çer li dir. An cak, ye ni tür
þir ket in ti fa se ne di çý kar ma ya ve ya oy suz pay lar ye ri ne oy lu pay tah si si ne mü sa it de ðil ise ve ya pay -
la rýn sað la dý ðý özel hak lar açý sýn dan eþit lik sað la na mý yor sa taz mi nat öde nir.

Üçün cü fýk ra: Ta sa rý nýn 183 ün cü mad de sin de ge rek im ti yaz lý pay lar ge rek in ti fa  se net le ri için
“ve ya uy gun bir taz mi nat öde nir” iba re si yer al mak ta dýr. Bu iba re ile ne tür de ðiþ ti ren þir ket le re ne
de on la rýn or tak la rý na her han gi bir se çim hak ký ta nýn ma mýþ týr. Esas olan im ti yaz lý pay la rýn ve ya in -
ti fa se net le ri nin tam kar þý lý ðý olan im ti yaz lý pay la rý ve in ti fa se net le ri ni ver mek tir. Pay la rýn ve in ti -
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fa se net le ri nin tam kar þý lý ðý ný al mak paysa hi bi nin ka nunî ve kal dý rý lýp sý nýr lan dý rý la ma ya cak hak ký -
dýr. Þir ke tin bu ko nu da her han gi bir yet ki si yok tur. An cak, ye ni tür de im ti yaz lý pay se net le ri ve ya
in ti fa hak la rý ya rat ma ya tü rün ni te lik ve özel lik le ri imkân ver mi yor ise o za man bir zo run lu luk ola -
rak il gi li paysa hip le ri ne uy gun bir taz mi nat öde nir. Hu ku kun ge liþ ti ril me si öð re ti de ve yar gý ka rar -
la rýn da ol du ðu için, ola na ðý bu lun du ðu ve ye ni tür de im ti yaz lý pay lar ve ya in ti fa se net le ri ya ra týl -
ma sý na, bu tü rün ni te lik ve özel lik le ri mü sa it ol du ðu hal de her iki se ne din ye ni tür de ya ra tý lýp ya ra -
týl ma ma sý so ru nu hak kýn da ge rek çe de ke sin bir tu tum ta ký nýl ma sýn dan ka çý nýl mýþ týr. Kay nak öð re -
ti de de he nüz bu so run la il gi li gö rüþ ler ile ri sü rül me miþ tir. So run hü küm le rin amaç la rý na ve özel -
lik le or ta ðýn ve ya pay sa hi bi nin es ki þir ket te ki ko nu mu nun ve hak la rý nýn ay nen ko run ma sý ve yan -
sý týl ma sý il ke le ri bað la mýn da çö zü le cek tir. 

Mad de 184 - Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 152 nci mad de sin de ge çer li olan ku ral, cüm -
le nin ilk kýs mýn da tek rar lan mýþ týr. Cüm le nin ikin ci kýs mý ise ko lay lýk sað la mak ta dýr.

Ýkin ci fýk ra: 144 ün cü mad de de ve ri len açýk la ma ya ba kýl ma lý dýr. 
Mad de 185 - Tür de ðiþ tir me plâný ný dü zen le yen bu mad de nin ge rek çe si için bir leþ me ve bö -

lün me ye iliþ kin il gi li hü küm ler de ya pý lan açýk la ma ya ba kýl ma lý dýr.
Mad de 186 - Tür de ðiþ tir me ra po ru nu dü zen le yen bu mad de nin ge rek çe si için bir leþ me ve bö -

lün me ye iliþ kin il gi li hü küm ler de ya pý lan açýk la ma ya ba kýl ma lý dýr.
Mad de 187 - Tür de ðiþ tir me plâný nýn ve tür de ðiþ tir me ra po ru nun de net len me si ni dü zen le yen

bu mad de nin ge rek çe si için bir leþ me ve bö lün me ye iliþ kin il gi li hü küm ler de ya pý lan açýk la ma ya ba -
kýl ma lý dýr.

Mad de 188 - Ýn ce le me hak ký ný dü zen le yen bu mad de nin ge rek çe si için bir leþ me ve bö lün me -
ye iliþ kin il gi li hü küm ler de ya pý lan açýk la ma ya ba kýl ma lý dýr.

Mad de 189 - Tür de ðiþ tir me ka ra rý ný dü zen le yen bu mad de nin ge rek çe si için bir leþ me ve bö -
lün me ye iliþ kin il gi li hü küm ler de ya pý lan açýk la ma ya ba kýl ma lý dýr.

Mad de 190 - Ti ca ret si ci li ne tes ci li dü zen le yen bu mad de nin ge rek çe si için bir leþ me ve bö lün -
me ye iliþ kin il gi li hü küm ler de ya pý lan açýk la ma ya ba kýl ma lý dýr.

Mad de 191 - Ala cak lý la rýn ve ça lý þan la rýn ko run ma sý ný dü zen le yen bu mad de nin ge rek çe si için
bir leþ me ve bö lün me ye iliþ kin il gi li hü küm ler de ya pý lan açýk la ma ya ba kýl ma lý dýr.

Mad de 192 - Mad de nin kay na ðý ÝBirK’nýn 104 ün cü mad de si dir.
Hem bir leþ me de hem bö lün me de hem de tür de ðiþ tir me de or ta ðýn ön ce ki þir ket te ki or tak lýk

(or tak ol ma) du ru mu nun, dev ra lan ve ya ye ni tür þir ket te de vam et me si, ya ni þir ke tin de vam lý lý ðý il -
ke si bi rin ci de re ce de öne mi ha iz olup her üç de ði þik li ðe iliþ kin ko ru ma me ka niz ma la rý nýn mer ke zi -
ni oluþ tu rur. Or tak lýk, dev ra lan þir ket te ve ya ye ni tür de de vam et mi yor sa or tak ka nu nun izin ver me -
ye ce ði bir hak sýz lý ða, do la yý sýy la za ra ra uð ra mýþ de mek tir. Çün kü, bir leþ me, bö lün me ve ya tür de -
ðiþ tir me, çok de fa ço ðun luk ta ra fýn dan or ta ðýn or tak ko nu mu nu de vam et tir me me si, ya ni or tak lýk -
tan çý ka rýl ma sý ve ya or tak lý ðý nýn ya da or tak lýk hak la rý nýn za ra ra uð ra týl ma sý nýn ara cý ola rak kul la -
ný la bi lir. Bu tür ya pý de ði þik lik le rin de böy le bir art ni yet de bu lu na bi lir. Ýþ te 192 nci mad de bu hak -
sýz lý ðý gi der me yi amaç la yan bir hü küm olup, ça re le rin bi rin ci si dir. Ýkin ci ça re ise, 193 ün cü mad de -
dir. Her iki hü küm bir bi ri ni ta mam la mak ta dýr.

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra hak sýz lý ða uð ra yan or ta ðý bir denk leþ tir me ak çe si ile tat min et me yi
amaç la mak ta dýr. Denk leþ tir me ta le bi ço ðu kez 193 ün cü mad de de ki ip tal da va sý nýn açýl ma sý ola na -
ðý nýn bu lun ma dý ðý hal ler de kul la ný la cak ol ma sý na rað men, ip tal da va sý nýn açý la bil di ði du rum lar da
da ika me edi le bi lir. Bi rin ci fýk ra da açýk lýk sað la mak ama cýy la "An te il srech te/les parts so ci als" te ri -
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mi, kay nak tan ay rý la rak "or tak ol ma yý sür dür me hak ký ola rak" çev ril miþ tir. Hem ke nar baþ lýk ta ki
hem me tin de ki "in ce le me" da va sý ay ný za man da or tak lý ðý sür dür me hak ký nýn, or tak lýk hak la rý nýn ve
ay rýl ma kar þý lý ðý nýn de net len me si þek lin de an la þýl ma lý dýr. Bu da va di ðer yön den bir ye ni den ya pý -
lan dýr ma da va sý dýr. Çün kü, da va cý bel li bir tu ta rý, ya ni bir za ra rýn Türk li ra sý ile ifa de si ni da va et -
me ye cek; uy gun, ya ni hak ka ni ye te uy gun bir denk leþ tir me ak çe si is te ye cek tir. Mah ke me de bir za -
rar he sap la ma sý yap ma ya cak, bir leþ me söz leþ me si ni ve bö lün me ya da tür de ðiþ tir me söz leþ me si -
ni/pla ný ný in ce le ye rek ol ma sý ge re ken kar þý lý ðýn öden me si ni ka ra ra bað la ya cak týr. 

Kay na ðýn Al man ca met nin de "an ge mes sen" Fran sýz ca ve Ýtal yan ca met nin de sý ra sýy la "adéqu -
ate" "ade gu ato" söz cük le ri kul la nýl mýþ, bu söz cük ler Türk çe ye "uy gun" di ye çev ril miþ tir. Ýsv. BK'da
da ay ný söz cük ler 42 nci mad de de kul la nýl mýþ týr. Bu söz cük ler Borç lar Ka nu nu nun 42 nci mad de -
sin de "ada le te tev fi kan" þek lin de Türk çe’ye çev ril miþ tir. An cak, "uy gun" söz cü ðü hak ka ni ye te ve
ada le te uy gun ol ma yý da içe rir, fa kat on dan da ha ge niþ tir. Kay na ðýn bu söz cük ler ye ri ne hak ka ni yet
ve adil te rim le ri ni kul lan ma dý ðý da dik ka te alý na rak "uy gun" söz cü ðü ter cih edil miþ tir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, mah ke me ka ra rý nýn et ki si ni ay ný hu kukî du rum da ki or tak la ra da ta -
þý yan bir "class ac ti on"u dü zen le mek te dir.

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra bir ta raf tan or ta ðýn da va gi der le ri ni kar þý la ya ma ma kay gý sýy la
hak ký ný ara mak tan vaz geç me si ve hak sýz lý ða kar þý ses siz kal ma sý ola sý lý ðý ný or ta dan kal dýr ma yý
amaç la mak ta, di ðer ta raf tan da hak sýz, da ya nak sýz ve de lil siz da va la rýn gi der le ri nin dev ra lan þir ket
ta ra fýn dan kar þý la ný yor ol ma sý do la yý sýy la teþ vik edil me si ni ön le mek ga ye si ni güt mek te dir.

Dör dün cü fýk ra: Or tak ol ma hak ký nýn ve ya or tak lýk hak la rý nýn ko run ma sý da va sý esas ta bir
denk leþ tir me da va sý dýr. Denk leþ tir me nin be lir le nip öde me nin ya pýl ma sýy la, amaç el de edi lir. Bu da -
va do la yý sýy la bir leþ me ka ra rý nýn ge çer siz li ði yo lu na gi dil me si ama cý aþar; me ðer ki, ka ra rýn da ip -
ta li ni ge rek ti ren bir se bep var ol sun. Böy le bir se bep olay da mev cut sa 193 ün cü mad de uy gu la nýr.

Mad de 193 - Mad de nin kay na ðý; ÝBirK’nýn 105 in ci mad de si ile 78/855 sa yý lý Yö ner ge nin
22 (1) in ci mad de si dir.

Bi rin ci fýk ra: Bu hü küm, özel bir ip tal da va sý ný dü zen le mek te dir. Ýp tal se be bi bir leþ me ye, bö -
lün me ye ve tür de ðiþ tir me ye iliþ kin hü küm le rin ihlâli dir.

Ýkin ci fýk ra: Hü küm, AET Yö ner ge si ne uy gun ola rak dü zelt me ola na ðý ný sað la mak ta dýr. 
Mad de 194 - Hü küm, 553 ün cü mad de ye ben zer bir þe kil de so rum lu lu ðu özel ola rak dü zen le -

mek te dir. 
Þir ket ler Top lu lu ðu

(195 ilâ 209 uncu Mad de ler le Ýl gi li Ge nel Açýk la ma lar)
Ser ma ye þir ket le ri, özel lik le ano nim þir ket ler hu ku ku, uzun yýl lar dan be ri eko no mik ya þam

ger çe ði ne ya ban cý bir hu kukî var sa yým da ýs rar et mek te dir. Bu var sa yý mýn ve ya baþ ka bir de yiþ le te -
mel hi po te zin yan lýþ lý ðý gün geç tik çe da ha da be lir gin hâle gel mek te dir. Bu hi po tez, bir þir ket ler top -
lu lu ðu için de yer al sa, bað lý þir ket ko nu mun da bu lun sa bi le bir þir ke tin, do la yý sýy la bir ser ma ye þir -
ke ti nin ba ðým sýz ol du ðu dur. Bir þir ket baþ ka bir þir ke tin ha ki mi ye ti al týn da bu lun sa, onun be lir le di -
ði po li ti ka lar ken di men fa ati ne uy ma sa bi le uy gu la mak zo run da kal sa, hâ kim þir ke tin ta li mat la rý ný
ay nen ye ri ne ge tir me ye fii len zo run lu ol sa, bu ta li mat la rýn ye ri ne ge ti ril me si ken di si ne ka yýp ver se
bi le ba ðým sýz dýr, ser best ira de si ni kul la nýr de mek ger çe ði gör mez lik ten gel mek tir. Bu var sa yým ger -
çe ðe gö zün ka pa týl ma sý, yö ne ti ci le re, az lý ða ve kü çük pay sa hip le ri ne hak sýz lýk lar ya pýl ma sý an la mý -
na gel mek te dir. Ka nun lar, þir ket ler top lu lu ðu ol gu su nu dik ka te al ma dan, yö ne tim ku ru lu üye le ri nin
özen bor cu nu is tis na sýz dü zen le miþ, ha kim þir ke tin ta li mat la rý na uyan yö ne ti ci le ri so rum lu say mýþ,
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hat ta, yar gý on la rý taz mi na ta mahkûm et miþ tir. Hak lý lýk te me lin den yok sun ba ðým sýz þir ket dog ma -
sý na gö re, bað lý þir ke tin yö ne tim ku ru lu nun, bu þir ke tin men fa ati ni gö ze te rek ka rar al ma sý ge re kir;
ak si hal de so rum lu olur. Oy sa, yav ru þir ke tin yö ne tim ku ru lu, ta li mat al týn da ça lý þan, men fa at ler ça -
týþ tý ðýn da, he men da ima hâ kim þir ke tin ve top lu lu ðun men fa at le ri ni ön plan da tut mak zo run da olan,
ak si hal de iþi ni yi ti ren, hâ kim þir ke tin, top lu lu ðun ve ya mak ro po li ti ka lar se be biy le bir top lu luk þir -
ke ti nin ya ra rý na olup, ken di or tak lý ðý nýn kay bý so nu cu nu do ðu ran ka rar lar ve ren bir or gan dýr. Hu -
kukî ko nu mu “bað lý yö ne tim ku ru lu” te ri miy le ifa de edi lir. Bað lý þir ke tin top lu luk dý þýn da ka lan
pay sa hip le ri de ay ný ça re siz ko num da dýr. Ka yýp hat ta za rar teh li ke si al týn da dýr. 

Fe de ral Al man ya, "bað lý iþ let me ler hu ku ku" baþ lý ðý al týn da bu ku ru mu ilk dü zen le yen ül ke dir.
Onu Avus tur ya, Ýs veç ve Hol lan da, Bre zil ya, Por te kiz, Tay van, Hýr va tis tan, Slo ven ya iz le miþ tir. Al -
man hu ku kun da “kon zern” di ye ad lan dý rý lan “þir ket ler top lu lu ðu”na, “grup”a iliþ kin ol mak üze re
bel li baþ lý Av ru pa ül ke le ri ulu sal hu kuk la rýn da, çe þit li hu kukî alan la ra iliþ kin mün fe rit hü küm ler bu -
lun mak ta dýr. Me selâ, Fran sa'da iþ ve Ýtal ya'da iflâs hu kuk la rýn da, Ýn gil te re'de bir iþ let me nin ta ma -
mý nýn alý mý öne ri si ne (ta ke-over) iliþ kin dü zen le me ler de þir ket ler top lu lu ðu hak kýn da is tis naî ku ral -
lar mev cut tur. Tür ki ye baþ ta ol mak üze re bir çok ül ke de de ver gi, ser ma ye pi ya sa sý ve ban ka hu ku -
ku alan la rýn da mün fe rit dü zen le me le re gi dil miþ tir. AT'ýn þir ket ler hu ku ku na iliþ kin Ye din ci Yö ner -
ge si, þir ket ler top lu lu ðu nun yýl so nu fi nan sal tab lo la rý, ya ni kon so li de he sap lar hak kýn da dýr. Bu nun
dý þýn da, AT'ýn Do ku zun cu Ön yö ner ge si de kon zern hu ku ku na öz gü len miþ tir. Ba zý bi lim adam la rý
ise iþ let me ler, da ha dar bir te rim le þir ket ler top lu lu ðu nun ka tý ku ral lar la dü zen len me si nin bu alan -
da ki ge liþ me yi dur du ra ca ðý gö rü þün de dir. Bu hu sus ta, Ýs viç re öð re ti si ör nek gös te ri le bi lir. Ýsv. BK
da, bu gö rü þü yan sýt mak ta dýr. Ýsv. BK m. 717 (1) söz ko nu su an la yý þýn açýk ka ný tý dýr. Di ðer yan dan
Ýsv. BK m. 663 (1)'de ise kon zer nin ta ným lan mýþ ol ma sý da il gi çe ki ci dir. Ýs viç re öð re ti sin de hâ kim
gö rü þe sert bir þe kil de kar þý çý kan la rýn sa yý sý da ol duk ça faz la dýr. 

Ta sa rý eko no mik ha yat ger çe ði ile hu kuk ku ral la rý nýn çe liþ me me si ge rek ti ði dü þün ce si ne aðýr -
lýk ta ný mýþ ve þir ket ler top lu lu ðu nu ba zý te mel ku ral la ra bað la mýþ týr. Ka nun da ki þir ket ler top lu lu ðu -
na iliþ kin dü zen le me nin ba zý hü küm le ri, Alm. POK'un 17-21 in ci mad de le rin den ba zý de ði þik lik ler -
le alýn mýþ týr. Bir ký sým hü küm le re de ay ný Ka nu nun bað lý iþ let me ler hak kýn da ki hü küm le ri (291 ilâ
337 nci pa rag raf lar) esin ver miþ tir. An cak Ta sa rý nýn sis te mi, özel lik le so rum lu lu ða iliþ kin ku ral la rý
öz gün dür. Sis te min oluþ tu rul ma sýn da, Av ru pa kon zern hu ku ku na iliþ kin Fo rum Eu ro pe um (FE)'un
(ZGR 1988, 672) öne ri le ri de dik ka te alýn mýþ týr.

Ta sa rý "þir ket ler top lu lu ðu" te ri mi ni ter cih et miþ, çe þit li hü küm le rin de ise ay ný kav ra mý ifa de
et mek üze re sa de ce "top lu luk" söz cü ðü nü de kul lan mýþ týr. Bu kav ra mý Al man ya, Avus tur ya, Hol -
lan da ve Ýs viç re “kon zern” di ye ad lan dýr mak ta; Ýn gil te re, Fran sa, Ýs pan ya ve Ýtal ya'da "grup/top lu -
luk"; Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri ise "bað lý þir ket ler/bað lý top lu luk" söz cük le ri ni uy gun bul mak ta -
dýr (af fi li ated com pany/af fi li ated gro up). FE, "kon zern" söz cü ðü nün, Al man ya'nýn çok güç lü olan
“kon zern hu ku ku” dü zen le me si nin ha ki mi ye ti al týn da bu lun du ðu ge rek çe siy le "kon zern" söz cü ðü
ye ri ne "gro up"u öner miþ tir. Ka nun da "þir ket ler top lu lu ðu" te ri mi nin ka bul gör me si nin se be bi, bu te -
ri min hem hu kukî ol ma sý, hem kav ra mý ta nýt ma gü cü nün bu lun ma sý, hem de top lum da yay gýn lýk
ka zan mýþ ol ma sý dýr.

Þir ket ler top lu lu ðu kav ra mý yö nün den önem li bir so run da ta ným da ki be lir le yi ci un su run, "ha -
ki mi yet ve ya te kel den yö ne tim" mi yok sa "kon trol" mu ol du ðu dur. AT’ýn þir ket ler hu ku ku na iliþ kin
Ye din ci Yö ner ge siy le, Bel çi ka, Fran sýz, Ýn gi liz ve Ýtal yan hu kuk la rýn da ka bul edi len sis te me gö re,
bir þir ket di ðer bir þir ke ti (þir ket le ri) oy ço ðun lu ðu ve ya di ðer ha ki mi yet araç la rý ile kon trol edi yor -
sa, þir ket ler top lu lu ðun dan sö ze di lir. Bu na kar þý lýk, bir þir ket di ðe ri üze rin de her han gi bir þe kil de bir
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et ki ic ra ede bil mek gü cü ne sa hip se o þir ket “ha ki mi yet” kur muþ de mek tir. Kon trol, ma te ma tik sel ve
do la yý sýy la ke sin bir öl çüt tür. Ha ki mi yet ise, ka ri ne le re de so nuç bað lar. "Kon trol" an la yý þý, ana þir -
ke tin yav ru þir ket ler üze rin de kur du ðu ve ya kur du ðu var sa yý lan ha ki mi yet ol gu su üze ri ne ya pý lan -
dý rýl mýþ týr. Kon trol araç la rý "kon trol" sis te mi ni be nim se yen dü zen le me ler de ço ðu kez sý ra nu ma ra -
sý al týn da sa yý lýr: Ser ma ye ço ðun lu ðu, oy ço ðun lu ðu, yö ne tim or ga nýn da ki üye le rin ço ðun lu ðu gi bi.
Kon trol sis te min de ha ki mi ye tin uy gu la nýp uy gu lan ma dý ðý na ba kýl maz; hat ta ha ki mi ye tin uy gu lan -
ma dý ðý nýn is pa tý na bir so nuç bað lan maz. Me selâ, AT'ýn Ye din ci Yö ner ge sin de ol du ðu gi bi, kon so -
li das yo na tâbi iþ let me ler kon trol öl çü tü ne gö re be lir len dik le rin den, bir iþ let me ken di si nin üze rin de
ha ki mi yet uy gu lan ma dý ðý ný is pat la ya rak kon so li das yon kap sa mýn dan çý ka maz (Ba ký nýz. Alm. TK
290 ýn cý pa rag ra fý). Aný lan sis te min il ke si þu dur: Kim hâ kim se, ha ki mi ye ti de uy gu lu yor dur. Ha ki -
mi yet ve tek el den yö ne tim öl çü sü ne da ya lý sis tem de ise ha ki mi yet ola nak la rý nýn sa de ce var lý ðý, per
se, ha ki mi ye tin de uy gu lan dý ðý þek lin de yo rum lan maz, ha ki mi ye tin ger çek ten uy gu la ný yor ol ma sý
ge rek li gö rü lür; bu nun (ge re ðin de) is pa tý is te nir. 

Bu an la yý þa gö re, þir ket ler top lu lu ðu nun te pe sin de ki iþ let me (ba ký nýz. 195 (6) hük mü) ko nu -
mu na ve yet ki le ri ne gö re, tek el den yö ne tim için ge rek li po li ti ka la rý oluþ tu rup bu nu en alt ta ki þir -
ket le re ka dar uy gu la ta bi li yor sa, ha ki mi yet ve tek el den yö ne tim var dýr. Yok sa, tek el den yö ne ti min
bu lun ma ma sý se be biy le, her iþ let me ken di po li ti ka la rý ný uy gu lu yor, ken di seç tik le ri yol dan gi di yor -
sa ha ki mi yet ve do la yý sýy la top lu luk da yok tur. Al man sis te mi tek el den yö ne ti mi be nim se miþ tir.
An cak uy gu la ma da ve öð re ti de ge nel ka bul gö ren "kon trol" sis te mi dir. FE iki sis te min bir ara da bu -
lu na bi le ce ði ni ka bul et mek te dir. 

Ta sa rý, 195 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sýn dan açýk ça an la þýl dý ðý üze re "kon trol" sis te mi ni te mel
al mýþ, sa de ce ikin ci fýk ra sýn da bir ka ri ne ka bul et miþ tir. Ka ri ne ye da ya nýl ma sý ha lin de kar þý ta raf
bu nun ak si ni is pat et mek zo run da dýr. 

Þir ket ler top lu lu ðu nun dog ma tik dü ze ni ku ru lur ken or ta ya çý kan te mel so run lar dan bi ri de, top -
lu lu ðun ak tör le ri nin ser ma ye þir ket le ri mi, yok sa iþ let me ler mi ola ca ðý dýr. Al man sis te mi, "iþ let -
me"ye da yan dý rýl mýþ týr. Bu se bep le, ta sa rý aþa ma sýn da Türk sis te mi ni in ce le yen ba zý ün lü Al man
pro fe sör le ri, Ta sa rý nýn ser ma ye þir ket le ri ni esas al ma sý ný eleþ tir miþ ler dir. "Ýþ let me" esa sý nýn ge niþ
kap sam lý ol du ðu, uy gu la ma ko lay lýk la rý sað la dý ðý þüp he siz dir. AT'ýn kon so li das yo na iliþ kin 7 nci
yö ner ge si de ay ný sis te mi ka bul et miþ tir. Ta sa rý, dü ze ni ni ser ma ye þir ket le ri üze ri ne kur muþ, an cak
195 in ci mad de nin al týn cý fýk ra sýn da sis te me iþ ler lik ka zan dý ran ge niþ bir is tis na ya yer ver miþ tir.
Aný lan hü küm uya rýn ca, þir ket ler top lu lu ðu nun te pe sin de, ser ma ye þir ke ti ol ma yan bir þir ket, iþ let -
me ve ya ger çek bir ki þi de bu lu na bi lir. Bu hal de de 195 ilâ 209 un cu (bu mad de da hil) mad de hü -
küm le ri uy gu la nýr. Kap sa mýn ge niþ tu tul ma sý nýn bir çok so run çý ka ra bi le ce ði ve sis te min bun la rýn
çö zü mün de ye ter siz ka la bi le ce ðin den en di þe edil miþ tir. Þir ket ler top lu lu ðu nu ilk de fa dü zen le yen
bir ül ke nin "iþ let me" gi bi ge niþ, sý nýr la rý ko lay be lir le ne me yen bir kav ra mý esas al ma sý nýn güç lük -
ler ya ra ta bi le ce ði dü þü nül müþ tür. Türk sis te mi yir mi mad de ile oluþ tu rul muþ tur. Al man ya, be he ri
bir çok uzun ve yo ðun pa rag raf tan olu þan yüz el li nin üze rin de mad de ye yer ver miþ tir. Þir ket ler top -
lu lu ðu hu ku ku muz da ilk de fa dü zen le nir ken, iþ let me le re da ya ný la ma ya ca ðý gi bi çok ay rýn tý lý, yo ðun
ve gi rift bir sis tem de ter cih edi le mez di. Türk sis te mi nin dü þün ce te mel le ri oluþ tu ru lur ve te ori si
üze rin de ça lý þý lýr ken, þir ket ler top lu lu ðu nun Ül ke miz de en çok rast la ný lan ak tör le ri nin ser ma ye þir -
ket le ri ol du ðu, kol lek tif ve ko man dit þir ket le rin top lu luk ta na di ren yer al dýk la rý, tek ki þi ti carî iþ let -
me le rin ise he men he men hiç top lu luk ta bu lun ma dý ðý ger çe ði de gö zö nün de tu tul muþ tur.

Türk uy gu la ma sýn da ör nek le ri ne he men he men hiç rast lan ma yan, ge le ne ði ol ma yan, ha ki mi -
yet ve kârýn kýs men ve ya ta ma men (ba ký nýz m. 195 (1) N. 2 ve m. 198 (3)) ak ta rýl ma sý söz leþ me le -
ri gi bi iþ let me söz leþ me le ri ne kav ram ola rak yer ve ril miþ se de bu söz leþ me ler (Alm. POK'nýn ak si -
ne (ba ký nýz 291 ve de va mý pa rag raf la rý)) dü zen len me miþ tir.
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Mad de 195 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra "kon trol" öl çü tü ne uy gun ola rak ha ki mi yet ola nak la -
rý ný araç la rý ný say mak ta dýr. Sa yý lan araç lar dan her han gi bi ri nin var lý ðý ha lin de fi ili þir ket ler top lu lu -
ðu mey da na ge lir. Bu, söz leþ me sel þir ket ler top lu lu ðun dan fark lý bir top lu lu ðu ifa de eder. Bi rin ci
fýk ra nýn (a) ben di nin (1), (2) ve (3) nu ma ra lý alt bent le rin de oy hak la rý nýn ve yö ne tim or ga ný üye le -
ri nin ço ðun lu ðu ve oy söz leþ me le ri ile sað la nan ço ðun luk ifa de edil miþ tir. Fýk ra nýn ser ma ye nin ço -
ðun lu ðu na sa hip bu lun ma yý bir ha ki mi yet (kon trol) ara cý ola rak ka bul et me di ði ne dik kat edil me li -
dir. Ha ki mi ye tin var lý ðý nýn ka nu nen ka bu lü için fýk ra nýn aný lan alt bent ler de sa yý lan þart la rýn bi ra -
ra da bu lun ma sý ge rek mez. Üç þýk tan her han gi bi ri nin var lý ðý ye ter li dir. Bu nu vur gu la mak ama cýy la
"ve ya" söz cü ðü tek rar lan mýþ týr.

(a) ben din de sa yý lan hal ler den bi ri nin var lý ðýn da ha ki mi ye ti ve hâkim þir ket/bað lý þir ket ol gu -
su nu var say mýþ, baþ ka bir de yiþ le bir hu kukî fa ra zi ye koy muþ tur.

Bi rin ci fýk ra nýn (b) ben din de ilk plan da borç lar hu ku ku bað la mýn da ha ki mi yet söz leþ me le ri
kas te dil miþ tir. Bu söz leþ me ler te me lin de söz leþ me sel þir ket ler top lu lu ðu ku ru lur. Ha ki mi yet söz leþ -
me le ri dý þýn da ki söz leþ me ler le, me selâ pay sa hip le ri söz leþ me le riy le de ha ki mi yet sað la na bi lir. Hü -
küm de ki "baþ ka bir yol la" iba re si ge niþ yo ru ma ola nak sað la mak ta dýr. Bir leþ me ler, bö lün me ler ve
pay alým la rý da bu iba re içi ne gi re bi lir ler.

Pay sa hip le ri söz leþ me le ri ve ya oy söz leþ me le ri ile bir den faz la ki þi nin ha ki mi ye ti bir lik te kur -
ma la rý ha lin de bun lar ara sýn da ki iliþ ki nin ni te li ði, özel lik le 202 ve de va mý mad de le rin de dü zen le -
nen denk leþ tir me nin bir lik te hâ kim olan lar ta ra fýn dan na sýl ger çek leþ ti ri le ce ði, pay sa hip le ri ve ala -
cak lý lar ta ra fýn dan yö nel ti le bi le cek taz mi nat ta lep le ri ba ký mýn dan na sýl bir uy gu la ma ya pý la ca ðý ve
bir lik te hâ kim olan lar ara sýn da te sel sül iliþ ki si bu lu nup bu lun ma ya ca ðý so run la rý nýn çö zü mü öð re -
ti ye ve iç ti hat la ra bý ra kýl mýþ týr. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, bi rin ci fýk ra nýn ak si ne, ak si is pat edi le me yen bir ka nunî var sa yý mý
de ðil bir ka ri ne yi dü zen le mek te dir. Bir ser ma ye þir ke ti nin pay la rý nýn ço ðun lu ðu na sa hip ol mak esa -
sýn da ha ki mi yet ku rul ma sý için ye ter li de ðil dir. Önem li olan bi rin ci fýk ra da ön gö rü len oy la rýn ço -
ðun lu ðu na sa hip bu lun mak týr. Çün kü oy da im ti yaz hak la rý ve yö ne tim or ga nýn da ki ço ðun luk ser ma -
ye ço ðun lu ðu nu ta ma men et ki siz du ru ma ge ti re bi lir. Onun için ikin ci fýk ra ser ma ye ço ðun lu ðu nu
ha ki mi ye tin var lý ðý yö nün den sa de ce bir ka ri ne ola rak gör müþ tür.

Pay se net le ri ge niþ halk yý ðýn la rý na ya yýl mýþ, tek nik te rim le ato mi ze ol muþ, pay se net le ri bor -
sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket ler de ba zen yüz de yir mi beþ-otuz, hat ta da ha kü çük oran da ki pay sa -
hip lik le riy le (iþ ti rak ler le) de ha ki mi yet ku ru la bi lir. Ýkin ci fýk ra nýn ikin ci kýs mý da söz ko nu su ka ri -
ne yi hük me bað la mýþ týr.

Üçün cü fýk ra: Fi ili þir ket ler top lu lu ðun da ba zý þir ket ler üze rin de ha ki mi yet ba zen doð ru dan
de ðil de do la yý sýy la ku ru la bi lir. Do lay lý ha ki mi yet, tek ba þý na ve bir lik te ha ki mi yet þek lin de gö rü -
le bi lir. Do la yý sýy la ha ki mi yet te, hâ kim þir ke tin ve ya þir ket le rin (bir lik te ha ki mi yet) bir þir ket te her -
han gi bir ka týl ma pa yý bu lun maz, an cak bu þir ket, hâ kim ol du ðu bir þir ket ara cý lý ðýy la söz ko nu su
þir ket üze rin de ha ki mi yet uy gu la ya bi lir.

Dör dün cü fýk ra: Dör dün cü fýk ra "þir ket ler top lu lu ðu"nu ta nýt mak ta ve ay rý ca "top lu luk þir ke -
ti"nin an la mý ný or ta ya koy mak ta dýr. 

Be þin ci fýk ra: 195 in ci mad de, Al man ya baþ ta ol mak üze re he men he men tüm ül ke le rin þir ket -
ler top lu lu ðu na iliþ kin dü zen le me le ri nin ak si ne, þir ket ler top lu lu ðu nun ser ma ye þir ket le rin den oluþ -
ma sý ný ön gör müþ, þir ket sý fa tý ný ta þý ma yan ki þi top lu luk la rý nýn, þa hýs þir ket le ri nin, tek ki þi ye, der ne -
ðe, ik ti sadî dev let te þek kül le ri ne ve ka mu tü zel ki þi le ri ne ait ti carî iþ let me le rin ve ger çek ki þi le rin,
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ya ni ge niþ an lam da "te þeb büs"le rin, top lu luk üye si ol ma sý ný ka bul et me miþ tir. Sis te mi mi ze gö re yu -
ka rý da da açýk lan dý ðý gi bi bir kol lek tif ve ko man dit þir ket, bir top lu luk þir ke ti ola maz. Bu nun kap -
sam lý bir is tis na sý be þin ci fýk ra da ön gö rül müþ tür. Di ðer bir is tis na 198 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra -
sýn da yer al mak ta, bil di rim yü kü mü nün kap sa mý na þa hýs þir ket le rin de ki pay lar da gir mek te dir. Bir
þir ket ler top lu lu ðu nun te pe sin de ser ma ye þir ke ti ol ma yan her han gi bir özel ve ya ka mu tü zel ki þi si,
ger çek ki þi ve ya ti carî iþ let me bu lu na bi lir. Bun la rýn mer kez le ri ve ya yer le þim yer le ri yurt dý þýn da da
bu lu na bi lir. Tüm bu ol gu lar söz ko nu su top lu lu ðun þir ket ler top lu lu ðu ka bul edil me si ne en gel ol -
maz, þir ket ler top lu lu ðu na iliþ kin özel hü küm le rin uy gu lan ma ma sý nýn ge rek çe si ni oluþ tu ra maz. 

Be þin ci fýk ra, aný lan özel hü küm le rin uy gu lan ma sýn dan ka çýn ma nýn (kur tul ma nýn) yol la rý ný ka -
pat mak ama cýy la, ge niþ kav ram la ra ve ifa de le re yer ver miþ tir. Bu se bep le hü küm, sý fa tý, tü rü, ama -
cý, gö re vi, yet ki le ri ve eh li yet du ru mu ne olur sa ol sun, ger çek ve tü zel ki þi yi ya da iþ let me yi ni te le -
yip uy gu la ma dan ka çýn ma ya yol aça bi le cek yo rum la ra mü sa it de ðil dir. Hük me hu kukî þe kil den ha -
re ket le is tis na ge ti ril me me si ve ama ca sý ký bað lý lýk il ke si ne gö re ya pý la cak yo rum la rýn ter cih edil -
me si, hük mün ön gö rül me ama cý nýn yö ner ge si dir. Onun için "iþ let me" söz cü ðü de bi linç le se çil miþ -
tir. "Ýþ let me" kav ra mý nýn "te þeb büs"ü ve ya ben ze ri di ðer kav ram la rý kap sa dý ðý da þüp he siz dir.

Al týn cý fýk ra: Son fýk ra be þin ci fýk ra yý ta mam la mak ta ve hük me ge niþ uy gu la ma ala ný sað la -
mak ve te rim ler den do ða bi le cek yo rum güç lük le ri ni or ta dan kal dýr mak ama cýy la ön gö rül müþ bu -
lun mak ta dýr. 

Mad de 196 - 196 ncý mad de, ha ki mi ye tin va ro lup ol ma dý ðý nýn sap tan ma sýn da pay ve oy mik -
tar la rý nýn he sap lan ma sý nýn yön te mi ni ve yo ru mu nu be lir le yen em re di ci ni te lik te bir hü küm dür.

Hü küm, 195 in ci mad de nin uy gu lan ma sýn da ki lit ro le sa hip tir. Hük mün esin kay na ðý Alm.
POK 16 ncý pa rag ra fý dýr. An cak Al man sis te mi iþ let me esa sý na da ya lý ol du ðu için 16 ncý pa rag ra fý
ser ma ye þir ke ti dý þýn da ki ola sý lýk lar için de hü küm ler ön gör müþ tür. Bi rin ci fýk ra pay, ikin ci fýk ra oy
oran la rý nýn he sa bý na iliþ kin dir. 

Bi rin ci fýk ra: Bir ser ma ye þir ke ti nin di ðer bir ser ma ye þir ke ti ne ka týl ma ora ný ka tý lan þir ke tin
ka tý ný lan þir ket te ki pay la rý nýn no mi nal de ðer le ri nin top la mý nýn ka tý lý nan þir ke tin ser ma ye si ne ora ný -
na gö re bu lu nur. He sap la ma da pay la rýn sa yý sý nýn de ðil, iti barî de ðer le ri nin dik ka te alýn ma sý þart týr.
"Ýti barî de ðer" kav ra mý 476, 565 ve 583 ün cü mad de le re gö re yo rum la nýr. Pay la rýn be del le ri nin tü -
mü nün öden miþ olup ol ma ma sý he sap la ma da et ki li ol maz.

Ka týl ma pa yý ora ný nýn he sap lan ma sýn da, ka tý ný lan þir ke tin ik ti sap et ti ði ken di pay la rý, is ter se bu
pay lar o þir ket he sa bý na baþ ka sýn da bu lun sun, top lam dan dü þü lür.

Ýkin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra da ki ku ral ikin ci fýk ra da tek rar lan mýþ týr. An cak ha re ket nok ta sý oy da
im ti yaz lý pay lar dýr. He sap la ma da, oy im ti ya zý ný ha iz pay la rýn ver di ði oy hak la rý hem ka tý lan þir ket
yö nün den he sa ba ka tý lýr, hem de ka tý lý nan þir ket te ki top lam oy sa yý sý bu lu na rak oran la ma ya pý lýr. Hü -
küm de önem ta þý yan bir di ðer hu kukî ol gu "kul la ný la bi lir oy"dur. Kul la nýl ma sý mah ke me ce ve ri len
ted bir ka ra rýy la en gel len miþ bu lu nan, oy dan yok sun luk hü küm le ri ne tâbi (m. 436) olan ve ya 198 in -
ci mad de nin kap sa mý na gi ren pay lar dan do ðan oy lar gi bi kul la nýl ma yan oy lar he sa ba ka týl maz.

Mad de 197 - Hü küm hu ku ku muz da ye ni dir. Ser ma ye nin su lan dý rýl ma sý (kö pük ser ma ye),
bilânço nun ger çek li ði nin te red düt ya rat ma sý gi bi so run la rý ön le me yi amaç la mak ta dýr. Bu se bep le
197 nci mad de kar þý lýk lý ka týl ma yý ge çer siz say ma mak ta, fa kat kar þý lýk lý ka týl ma nýn ha ki mi yet ve
ço ðu kez kar þý lýk lý ha ki mi yet iliþ ki si ni ku ra rak, bu du rum da ki þir ket le rin hâkim ve bað lý þir ke tin yü -
küm ve so rum lu luk la rý na tâbi ola ca ðý ný açýk ça hük me bað la mak ta ve sý nýr la ma la rý da be ra be rin de
ge tir mek te dir. Sý nýr la ma lar dan bi ri 201 in ci mad de de yer al mak ta dýr. Bu dü zen le me ye ter siz gö rü -
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le bi lir. Özel lik le kar þý lýk lý ka týl ma nýn yük sek oran lar da ku rul du ðu du rum lar da (me selâ, iki ser ma ye
þir ke ti nin bir bir le ri ne yüz de yet miþ-sek sen ora nýn da ka týl ma la rý var sa yý mýn da ol du ðu gi bi) ge çer li -
li ði ka bul et me nin doð ru ol ma dý ðý dü þü nü le bi lir. Ulus la ra ra sý öð re ti de bu gö rü þü ile ri sü ren ler (ço -
ðun luk ta ol ma sa lar bi le) mev cut tur. 197 nci mad de söz ko nu su var sa yým da kar þý lýk lý ka týl ma yý ge -
çer li say mak la bir lik te, her hal de hu ku ka uy gun luk ga ran ti si de sað la ma mak ta dýr. Yük sek kar þý lýk -
lý ka týl ma, bilânço il ke le ri ne ay ký rý dü þü yor sa, 197 nci mad de nin var lý ðý böy le bir ay ký rý lý ðýn mü ey -
yi de si nin uy gu lan ma sý na en gel ol maz. Bu nun gi bi, kar þý lýk lý ha ki mi yet iliþ ki si nin so rum lu lu ða et -
ki le ri de ay nen ge çer li olur. 

Mad de 198 - Hü küm iki ko nu yu içe rir: (1) Bil di rim; (2) tes cil ve ilân yü küm lü lük le ri ni. Ýkin -
ci ko nu için de özel lik le hu ku ku muz da dü zen len me miþ bu lu nan ha ki mi yet söz leþ me le ri nin tes cil ve
ilâný na iliþ kin yü küm lü lük bir ge çer li lik ku ra lý dýr. Bu su ret le ha ki mi yet söz leþ me nin ya zý lý ola rak
ya pýl ma sý zo run lu ðu ön gö rü le rek iliþ ki ka yýt al tý na alýn mak ve ka mu ya ta ný týl mak is ten miþ tir. Bil -
di rim yü küm lü lük le ri, ka týl ma iliþ ki le ri nin, özel lik le kar þý lýk lý ka týl ma la rýn açýk lan ma sý, bu yol la
ka mu nun ay dýn la týl ma sý, ser ma ye pi ya sa sýn da þef faf lý ðýn sað lan ma sý ve so rum lu luk hü küm le ri nin
uy gu lan ma sý yö nün den aðýr lýk ka za nýr.

Bi rin ci fýk ra: Ka týl ma oran la rý, az lýk hak la rý, kar þý lýk lý ka týl ma sý nýr la rý, ha ki mi yet ka ri ne si,
ön le yi ci azýn lýk ve 203 ün cü mad de de ki tam ha ki mi yet ol gu su dik ka te alý na rak oluþ tu rul muþ tur. 

Bil di rim bü tün pay la rý kap sar, yok sa sa de ce eþi ði aþan pay la ra öz gü le ne mez. Bil di rim aný nýn
be lir len me sin de pay la rýn hu ku ken ik ti sa bý esas alý nýr. Hü küm, bil di rim yü kü mü nü pay sa hip li ði sý -
fa tý nýn ka za nýl ma sý na bað la ma mýþ týr. 

Bil di rim ad res le ri ka tý lý nan þir ket, SPK, BDDK, RK ve Ha zi ne gi bi özel ku rum lar ve hükûmet
ku ru luþ la rý dýr. Bil di ri mi alan ku rum ve ku ru luþ, ken di ka nu nu na gö re iþ lem ya par. 

Ýkin ci fýk ra: Bil dir me me nin so nu cu, oy hak ký nýn kul la nýl ma ma sý dýr. Ak si hal de, kul la ný lan oy
ge çer siz olur. Ka ra rýn ge çer li li ði ni sür dü rüp sür dür me ye ce ði ge çer siz oy la rýn ka rar ni sa bý ný et ki le -
yip et ki le me me si ne bað lý dýr.

Üçün cü fýk ra: Ge nel ký sým da ya pý lan açýk la ma ya ba kýl ma lý dýr. 
Mad de 199 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra Alm POK 312 nci pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. Bað lý þir -

ke tin yö ne tim ku ru lu her yýl "bað lý lýk ra po ru" di ye ad lan dý rý lan bir ra por ha zýr lar. Bu ra por bað lý þir -
ket le rin ken di ara la rýn da ki ve hâkim þir ket le ara la rýn da ki iliþ ki le ri ve bu iliþ ki le rin ka yýp/ya rar ola rak
so nuç la rý ný açýk lar. Ra po run ha zýr lan ma ma sý ce zaî yap tý rý ma bað lan mýþ týr. Ra por ya rar/ka yýp so nuç -
la rý ný açýk la dý ðý için, 202 ve de va mý hü küm le ri, özel lik le ka yýp ve denk leþ tir me da va la rý yö nün den
önem ta þýr. Hü küm, þir ket ler top lu lu ðu na iliþ kin so rum lu luk hü küm le ri ve özel lik le 438 ve de va mý
mad de ler de dü zen len miþ bu lu nan özel de ne tim ve 437 nci mad de de ön gö rü len in ce le me hak ký ile
bir lik te de ðer len di ril di ðin de ama cý da ha iyi an la þý lýr. Çün kü pay sa hip le ri bu ra po ra da ya na rak so -
rum lu luk da va sý aça bi le cek le ri gi bi bil gi al ma hak la rý ný da ha bi linç li bir þe kil de kul la na bi lir ler. 

Ýkin ci fýk ra: Dör dün cü fýk ra al týn da ve ri len açýk la ma la ra ba kýl ma lý dýr.
Üçün cü fýk ra: Yö ne tim ku ru lu nun ha zýr la dý ðý ra po run so nuç kýs mý, yýl lýk ra po ra alý na rak ola -

ðan ge nel ku ru la su nu lan, böy le ce pay sa hip le ri nin ay dýn la týl ma sýn da önem li ro lü olan ký sým dýr. Bu -
ra da yö ne tim ku ru lu, fa ali yet yý lýn da ger çek leþ tir di ði tüm hu ku ki iþ lem le ri ve alý nan ve ya alýn ma -
yan ted bir le ri de ðer len di re rek, bun la rýn þir ke te sað la dý ðý fay da ve ka yýp la rý or ta ya ko ya cak týr. Yö -
ne tim ku ru lu, de ðer len dir me si ni, söz ko nu su iþ lem le rin ve ya ted bir le rin ger çek leþ ti ril me si nin söz
ko nu su ol du ðu sý ra da ken di si ta ra fýn dan bi li nen hal ve þart lar ýþý ðýn da ya pa cak týr. Yö ne tim ku ru lu -
nun so rum lu lu ðu açý sýn dan ku rul ca "bi lin me si ge re ken" ba zý hal ve þart la rýn da dik ka te alý nýp alýn -
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ma ya ca ðý, öð re ti ve iç ti hat fa ali ye ti ge rek ti rir. Her ha lü kar da yö ne tim ku ru lu, il gi li her hu ku ki iþ -
lem için kar þý edi min uy gun lu ðu nu de ðer len di re cek, uy gun bir kar þý edim alýn ma mýþ sa bun dan do -
ðan kay býn na sýl denk leþ ti ril di ði ni açýk la ya cak týr. Alý nan ve ya alýn ma sýn dan ka çý ný lan ted bir ler için
de fay da/za rar ana li zi ya pý lýr. O fa ali yet yý lýn da bi rin ci fýk ra ya gö re açýk lan ma sý ge re ken bir hu ku -
ki iþ lem ve ya ted bir bu lun mu yor sa, bu da ra po ra ya zý lýr.  

Dör dün cü fýk ra: Bu fýk ra, hâ kim þir ke tin yö ne tim ku ru lu üye le ri nin, bað lý þir ket ler hak kýn da
ba zý iliþ ki le ri sor gu la ma ve bil gi al ma hak ký ný dü zen le mek te dir. Ra por "özen li, ger çe ði ay nen ve dü -
rüst çe yan sý tan he sap ver me il ke le ri"ne gö re dü zen len me li dir. Ra po run ni te li ði ne (ka li te si ne) iliþ kin
bu öl çü em re di ci dir. "He sap ver me" iba re si ise hük me bi linç le ko nul muþ tur. Amaç, sa de ce ay dýn -
lat ma, üye le rin fi kir le ri ol sun di ye bil gi ver me de ðil; de net le me ye ola nak sað la ya cak ra kam la rýn, ol -
gu la rýn ve so nuç la rýn açýk lan ma sý dýr. Hük mün ön gö rül me ama cý hâ kim þir ke tin yö ne tim ku ru lu
üye le ri ne, kon so li de bir fi nan sal ve mal var lýk sal re sim ve re rek on la ra de ne tim ve gö ze tim yap ma,
ge re ðin de ön lem al ma, fi kir edin me ola na ðý ný sað la mak týr. Bil gi al ma hak ký bað lý þir ket le rin bir bir -
le riy le, pay sa hip le ri ve bun la rýn ya kýn la rýy la iliþ ki le ri ni de kap sa dý ðýn dan, hü küm þef faf lý ða da yar -
dým cý olur. Þir ke tin bu ra po ru ken di bil gi ve ola nak la rýy la ha zýr la ma sý hem güç tür; hem de böy le bir
ra por ama ca tam ola rak hiz met ede mez. Bu se bep le mad de bað lý þir ket le rin de ge rek li bil gi ve bel -
ge le ri ver me le ri ni açýk ça ve em re di ci ni te lik te ön gör müþ tür.

Bað lý þir ket yo ru ma yer bý rak ma ya cak açýk lýk ta hak lý bir se be bin bu lun ma sý ha lin de bil gi ve bel -
ge ver me yi red de de bi lir. Ýs te nen bil gi nin hük mün ama cý dý þýn da, me selâ bir ha ber de, da va da, di ðer
bir ra por da, bir ki tap ta kul la ný la cak ol ma sý, ra ki be, po tan si yel ra ki be ve ya ya ban cý la ra ve ril me teh li -
ke si ta þý ma sý, bu hü küm an la mýn da hak lý se bep tir. Bil gi nin ay rý ca ama ca uy gun kul la nýl ma sý, yu ka -
rý da sa yý lan du rum lar da ki hak lý lý ðý or ta dan kal dýr maz. Bu an lam özel lik le son cüm le den an la þý lýr. 

Son cüm le özel bir so rum lu luk hâli dir. Bu hü küm Alm. POK 312 nci pa rag ra fýn dan ta ma men
fark lý bir açý dan ko nu ya yak laþ mak ta dýr.

Mad de 200 - Bu mad de hâ kim þir ke tin pay sa hi bi nin bil gi al ma hak ký ný bað lý þir ket le ri kap sa -
ya cak tarz da ge niþ let mek ama cýy la ön gö rül müþ tür. Bu bil gi al ma hak ký nýn ad re si hâ kim þir ket yö -
ne tim ku ru lu ve bil gi alý na cak yer ise ge nel ku rul dur. 199 un cu mad de de ki öl çü ler bu hü küm de de
tek rar lan mýþ týr. 

Mad de 201 - Ta sa rý nýn 201 in ci mad de si Alm. POK’nýn 328 inci pa rag ra fýn dan kýs men esin -
le nil miþ ol mak la be ra ber on dan ta ma mýy la fark lý öz gün bir mad de dir. Bu fark lý lýk ne ay rýn tý da, ne
de söy lem de dir. Dü zen le me le rin amaç la rý ay ný an cak hü küm le ri de ði þik tir. Amaç, te mel de kö ken -
le ri ay ný olan pay la rýn yö ne ti me et ki le ri ni sý nýr la mak týr. Ta sa rý da kul la ný la bi le cek oy la rýn sap tan ma -
sýn da yav ru þir ke tin oy la rý esas alýn mýþ, yok sa ana þir ke tin top lam oy la rý na gö re oy hak ký sý nýr lan -
dý rýl mak yo lu na gi dil me miþ tir. Ýkin ci fýk ra sý nýr la ma nýn kalk tý ðý bir is tis nai du ru ma yer ver miþ tir.
Sý nýr la ma 98 in ci mad de uya rýn ca bil di rim le baþ lar. 

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, bað lý þir ke tin hâ kim þir ke tin pay la rý ný ik ti sap et me si ha lin de, bu
pay la rýn ver di ði oy la rýn ta ma mý nýn her za man kul la ný la ma ya ca ðý ný hük me bað la mak ta dýr. Aný lan
fýk ra uya rýn ca, bað lý þir ket hâkim þir ke tin ne ka dar pa yý na sa hip olur sa ol sun en çok ken di si nin sa -
hip ol du ðu pay la rýn yüz de yir mi be þi nin ver di ði oy la rý kul la na bi lir. Me se la, yav ru þir ket ana þir ke -
tin ser ma ye si nin yüz de kýr ký na sa hip se, yüz de kýr kýn yüz de yir mi be þi olan yüz de on yav ru þir ke tin
kul la na bi le ce ði oyun sý ný rý ný gös te rir. Ge ri ka lan yüz de otuz do nar. Bu na kar þý lýk esin kay na ðý olan
Alm. POK’da yav ru or tak lý ðýn pay la rý de ðil de ana or tak lý ðýn top lam oy la rý esas alý nýr ve yav ru or -
tak lýk ana or tak lý ðýn top lam oy la rý nýn yüz de yir mi be þi ne ka dar oy kul lan mak hak ký ný el de eder. Me -
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se la, ana þir ket te im ti yaz lý lar da da hil ol mak üze re iki bin pay var sa, bu na kar þý lýk yav ru þir ke tin ana
þir ke tin ser ma ye si ne iþ ti ra ki yüz de kýrk olup, bu dört yüz oy ya pý yor sa yav ru þir ket dört yüz oyun tü -
mü nü kul la na bi lir. Çün kü ana þir ke tin top lam oy la rý nýn dört te bi ri ya ni sý nýr beþ yüz oy dur. Oy sa ay -
ný ör nek te Ta sa rý ya gö re yav ru þir ket sa de ce yüz oy kul la na bi lir. Bi rin ci fýk ra da ki ku ral ana þir ke tin
pay la rý nýn ve ya oy la rý nýn ço ðun lu ðu na sa hip ol ma dý ðý hal de top lu lu ðu yö ne ten azýn lýk ta ki pay sa -
hip le ri nin hak sýz bir ola nak tan ya rar lan ma sý na en gel ol mak için ön gö rül müþ tür. Ku ral top lu luk hu -
ku kun da, ka nun ko yu cu la rýn he men he men da ima yer ver dik le ri bir il ke ye da yan mak ta ve nes nel
ada let an la yý þýn dan kay nak lan mak ta dýr.

Ku ral sa de ce oy hak la rý için de ðil, pa yýn ver di ði di ðer hak lar için de ge çer li dir. Çün kü, yu ka rý -
da iþa ret edi len nes nel ada let an la yý þý, ana þir ke tin ve top lu lu ðun kar þý lýk lý iþ ti rak ler le bir azýn lý ðýn
men fa ati ne kul la nýl ma sý na en gel dir. An cak yav ru or tak lý ðýn iþ ti ra ki nin eko no mik de ðe ri ne za rar ver -
me mek için rüç han hak ký ile be del siz pay la rý ik ti sap hak la rý is tis na edil me li dir. Hü küm uya rýn ca kul -
la nýl ma yan hak lar kay bol maz, do nar ve bu pay la rýn dev ri ile ye ni dev ra lan don muþ hak la rý kul lan ma
ola na ðý na sa hip bu lu nur. Kul la nýl ma yan ký sým top lan tý ve ka rar ni sap la rýn da he sa ba ka týl maz.

Bir ana þir ke tin bir den çok yav ru þir ke ti ile kar þý lýk lý iþ ti rak le ri var sa her þir ket açý sýn dan sý nýr -
la ma lar ay rý ola rak do ðar. Ta sa rý ana þir ke tin bir den çok yav ru þir ket le bu tür bir iliþ ki için de bu lun -
ma sý ný, azýn lýk ta ka lan pay sa hip le ri açý sýn dan olum suz bir du rum ola rak de ðer len dir mek te ve yay -
gýn lýk ka zan ma sýn da hu kuk po li ti ka sý açý sýn dan sa kýn ca gör mek te dir.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra uya rýn ca kar þý lýk lý iþ ti rak, iþ ti rak eden þir ket le rin her iki si üze rin de de
ha ki mi yet sað lý yor sa sý nýr la ma or ta dan kal kar. Çün kü kar þý lýk lý iþ ti ra kin her iki þir ke te de ha ki mi -
yet sað la ma sý ha lin de Ta sa rý nýn 197 nci mad de si uya rýn ca her iki si de bað lý her iki si de hâkim þir -
ket sa yý lýr ve bu ko num da bu lun ma nýn so nuç la rý na kat la nýr. Ta sa rý bu olum suz ko nu mu da ha da
aðýr laþ týr mak is te me miþ tir. 

Mad de 202 - Ha ki mi yet, hâ kim þir ke te bu gü cü bað lý þir ket le re kar þý hu ku ka ay ký rý ola rak kul -
lan ma sý hak ký ný ver mez. Her hu ku ka ay ký rý kul lan ma da ol du ðu gi bi, bu ra da ki hu ku ka ay ký rý kul lan -
ma ya da so nuç bað lan mýþ týr. Ha ki mi ye tin hu ku ka ay ký rý kul la nýl ma sý nýn be lir len me si ve hü küm le -
ri nin gös te ril me si Türk hu ku kun da ye ni dir. Dü zen le me Türk so rum lu luk hu ku ku na ye ni ufuk ve bo -
yut ka zan dýr mak ta, hu ku ka bað lý lý ðý vur gu la mak ta dýr. 202 nci mad de hük mü, bü yük bö lü mü iti ba -
rýy la öz gün dür. Ha ki mi ye tin hu ku ka ay ký rý ola rak kul la nýl ma sý hâlle ri ni sý nýr lý sa yý ol ma dan gös ter -
mek te ve so nuç la rý ný dü zen le mek te dir. 202 nci mad de de ön gö rü len her han gi bir iþ lem, me selâ ke -
fa let ve ya ga ran ti ver me, ala cak ya da borç dev ret me, bir leþ me, bö lün me, ka nu nen hu ku ka ay ký rý
de ðil dir. Hu ku ka ay ký rý lýk, ha ki mi ye tin kul la nýl ma sý ve uy gu lan ma sý bað la mýn dan doð mak ta dýr.
Hu ku ka ay ký rý lýk, iþ le min, alý nan ka ra rýn ve ya uy gu la nan ya da uy gu lan ma sýn dan ka çý ný lan ön le min
bað lý þir ke tin kay bý na se bep ol ma sýn dan ve þir ke te, pay sa hip le ri ne ve þir ket ala cak lý la rý na za rar ver -
me sin den ve þir ket yö nün den hak lý bir se be bi bu lun ma ma sýn dan kay nak lan mak ta dýr. 

202 nci mad de sý nýr lý sa yý ol ma dan iki ka te go ri ha ki mi yet uy gu la ma sý ön gör müþ tür: (1) Bað lý
þir ke te yap tý rý lan ba zý hu kukî iþ lem ler (kâr, borç, ala cak dev ri gi bi) ve maddî fi il ler (te si si ye ni le -
me me, ka pat ma, üre ti mi ký sýt la ma gi bi) ve (2) Bað lý þir ke te al dý rý lan bir leþ me, bö lün me, tür de ðiþ -
tir me, men kul de ðer ih ra cý gi bi önem li ka rar lar. 

Bi rin ci fýk ra: Ha ki mi ye tin hu ku ka ay ký rý kul la nýl ma sý hâlle ri hü küm de sý nýr lý bir þe kil de gös -
te ril me miþ, sa de ce en çok rast la ný lan lar ör nek ola rak sa yýl mýþ týr. Bi rin ci fýk ra nýn ilk cüm le sin de
kul la ný lan "ka yýp" ke li me si borç lar hu ku ku an la mýn da "za rar"dan fark lý ve onu da kap sa ya cak ge -
niþ lik te dir. Ka yýp bir mal var lý ðý ek sil me si ve ya mal var lý ðý nýn art ma sý nýn ön len me si þek lin de or ta ya
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çý ka bi le ce ði gi bi, iþ, fon ve per so nel dev rin de ol du ðu üze re þan sýn ve ya bir iþi ba þa rý ile ya pa bil me ola -
na ðý nýn yi ti ril me si tar zýn da da gö rü le bi lir. Me haz Ka nun da ka yýp için “Nach te il” ke li me si kul la nýl mýþ,
bu ke li me Al man Ka nu nu nun Ýn gi liz ce çe vi ri sin de “di sad van ta ge” ke li me si ile kar þý lan mýþ týr.

Bi rin ci fýk ra da, bað lý þir ke ti kay ba uð ra ta bi le cek ba zý iþ lem ve ön lem ler grup lar ha lin de ve sý -
nýr lý sa yý (nu me rus cla usus) ol ma dan sa yýl mýþ týr. Bi rin ci grup ta bað lý þir ke tin bir iþi nin, ba zý var lýk -
la rý nýn ve ya fon la rý nýn, per so ne li nin baþ ka bir top lu luk þir ke ti ne ak ta rýl ma sý, ala cak tem li ki ve ya
borç dev ri gi bi iþ lem le rin ya pýl ma sý söz ko nu su dur. Ör nek ola rak gös te ri len iþ lem le rin ya pýl ma sýy -
la so nu cun doð muþ ol ma sý þart de ðil dir. Ýþ le min kay ba se be bi yet ve re bi le ce ði nin ik na edi ci bul gu -
lar ve çý ka rým lar la an la þýl ma sý ye ter li dir. Me selâ, bir iha le ye gir me mek ve ya iha le þart la rýn dan ba -
zý la rý ný ger çek leþ ti re bi le cek ken bun dan bi linç li ola rak ka çýn mak "iþ"in dev ri dir. Ýha le ko nu su nun,
amaç la nan iþ let me ta ra fýn dan ka zý nýl ma mýþ ol ma sý önem li de ðil dir. Önem li olan, kay býn þart la rý nýn
bað lý þir ket ta ra fýn dan ha zýr lan ma sý dýr. So mut ola yýn özel lik le ri ne gö re, "kâr ak ta rýl ma sý"nýn ay ný
za man da "kâr nak li" ola rak da an la þýl ma sý, ama ca uy gun yo rum ge re ði dir. Ýkin ci grup  bað lý þir ke -
tin, hâ kim þir ke tin ha ki mi ye ti kul lan ma sý so nu cu, ken di si ne ka yýp ve re cek tarz da aynî ve þahsî yük -
ler üst len me si dir. Di ðer bir grup ka yýp ha li ise, hâkim þir ke tin mak ro plan la rý na ve po li ti ka la rý na
bað lý þir ke tin fe da edil me si gi bi uy gu la ma lar dýr. 

Hü küm de ki "yö nel te cek" iba re si de bi linç le se çil miþ tir. Çün kü bi rin ci fýk ra da ön gö rü len iþ lem
ve ol gu la rýn ta sar lan ma sý, plan lan ma sý ve ya ger çek leþ ti ri le bil me si için hâkim þir ket, yö ne tim ku ru -
lu ka rar la rý nýn alýn ma sýn da oy gü cü ile et ki li ola bi le ce ði gi bi, çe þit li bas ký uy gu la ma la rý na gi ri þe bi -
lir, "yö nel te cek" iba re si, bü tün bu pra tik le ri kap sar.

Hü küm, hâkim þir ke tin ve ya or tak la rýn mak ro po li ti ka la rý nýn uy gu la na bil me si ne de ola nak sað -
la yan, es nek bir ku ra la yer ver miþ tir. O da, bað lý þir ke te ve ri len kay býn o he sap yý lýn da fii len  denk -
leþ ti ril me si ve ya denk leþ tir me nin na sýl ve ne za man ya pý la ca ðý ko nu sun da þir ke te bir ta lep hak ký ta -
nýn ma sý dýr. Denk leþ tir me bað lý þir ke te ya rar ve bir avan taj ta nýn ma sý gi bi kay býn gi de ril me si ni sað -
la ya cak bir kar þý lý ða iliþ kin ola bi lir. Me se la ve ri len ga ran ti ve ya ke fa le tin, kar þý ga ran ti ve ke fa let
ya da aval le gü ven ce al tý na alýn ma sý, her han gi bir li sans ve mar ka kul lan ma hak ký ta nýn ma sý, her -
han gi bir üc ret ta lep edil me den araþ týr ma ve ge liþ tir me hiz me ti ve ril me si, know-how ve ril me si, per -
so ne le staj ve eði tim imkânla rý sað lan ma sý, pa zar la ma aðýn dan ya rar lan dý rýl ma sý, denk de ðer de bir
ta þýn ma zýn dev ri, bað lý þir ke tin kay ba uð ra ma sý nýn kar þý lý ðýn da ya rar lan dý rý l mýþ olan di ðer bir bað -
lý þir ke tin ser ma ye ar tý rý mýn da rüç han hak ký ta nýn ma sý, þart lý ser ma ye ar tý rý mýn da kay ba uð ra yan þir -
ke tin hak sa hi bi ký lýn ma sý gi bi. Denk leþ tir me, kay ba se be bi yet ve ri len he sap yý lý için de fii len ger çek -
leþ ti ri le bi le ce ði gi bi, o he sap yý lý için de þir ke te denk leþ tir me nin na sýl ve ne za man ya pý la ca ðý ko nu -
sun da bir ta lep hak ký ka zan dý rýl ma sý da müm kün dür. Ta lep hak ký nýn kul la nýl ma sý nýn, bek le nen fay -
da yý sað la ma ya cak þe kil de uzun bir sü re ye ya yýl ma ma sý ve kay ba uð ra yan bað lý þir ke tin ye ni lik do -
ðu ru cu hak lar la ta le bin ko nu su na ka vuþ ma sý nýn me ka niz ma la rý nýn da ön gö rül me si ter cih edil me li dir. 

Kay nak ka nun öð re ti sin de, ta lep hak ký nýn bir söz leþ me ile ta nýn ma sý gö rü þü hâ kim dir. Söz leþ -
me nin denk leþ tir me için gü ven ce ola ca ðý þüp he siz dir. Söz leþ me nin ta raf la rý ný hâ kim þir ket ile bað -
lý þir ket oluþ tu rur. An cak, söz leþ me nin ye ri ne hâkim þir ke tin bir ta ah hü dü de ama ca hiz met ede bi -
lir. Al man öð re ti si ta ri hi se bep ler le ta ah hü dü þüp he ile kar þý la mak ta dýr. Ta ri hi se bep ise Al man dü -
zen le me si nin ilk þek lin de söz leþ me nin me tin de yer al mýþ ol ma sý dýr. 
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Bi rin ci fýk ra nýn (b) ve de va mý bent le rin de denk leþ tir me nin ya pýl ma ma sý ha lin de söz ko nu su
ola bi le cek da va hak la rý ve þart la rý dü zen len miþ tir. Bu ra da ön gö rü len da va la rýn açý la bil me si nin þar -
tý sü re si için de denk leþ tir me nin ye ri ne ge ti ril me me si ve ya sü re si için de bu ko nu da þir ke te bir ta lep
hak ký ta nýn ma ma sý dýr. Da va hak ký, þir ke te ta nýn ma mýþ, bu nun ye ri ne paysa hip le riy le þir ket ala cak -
lý la rý na bu ola nak sað lan mýþ týr. Bu nun se be bi hu kukî ger çek çi lik tir. Çün kü, þir ke tin bu da va yý ha -
kim þir ke te kar þý açýp sa mi mi yet le iz le ye bi le ce ði ko nu sun da þüp he ye dü þül müþ tür. Kök leþ miþ uy -
gu la ma da bu þüp he yi des tek ler ni te lik te dir. Ay rý ca bað lý þir ket yö ne tim ku ru lu nu, hâkim þir ket ve
yö ne tim ku ru lu ile kar þý kar þý ya ge tir me nin doð ru bir hu kuk po li ti ka sý ol ma dý ðý inan cý aðýr lýk ka -
zan mýþ týr. 553 ve de va mý mad de ler hü küm le ri nin ak si ne ala cak lý la rýn da va aç ma hak la rý þir ke tin
iflâsý na bað lan ma mýþ týr. 

(d) ben di, kay nak Ka nu nun 317 nci pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. Hü küm, ada le tin ge re ði dir. Mad -
de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben din de sa yý lan iþ lem ve fi il ler ha ki mi yet iliþ ki le rin den doð ma yýp da
ba si ret li ha re ke tin bir ge re ði ola rak or ta ya çý ký yor sa, mad de nin uy gu lan ma sý na imkân yok tur. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, ha ki mi ye tin kul la nýl ma sý nýn yol aça bi le ce ði sa kýn ca la ra kar þý bir di -
ðer çö zü mü ge tir mek te dir. Ha ki mi ye tin kul la nýl ma sý se be biy le bað lý þir ket te ya pý lan ba zý iþ lem le re
mu ha lif olan pay sa hip le ri, mu ha lif ol duk la rý iþ le min do ður du ðu za rar la rýn gi de ril me si ni is te ye bi le -
cek le ri gi bi, ken di pay la rý nýn þir ket ta ra fýn dan sa týn alýn ma sý ný da da va ede bi lir ler. Türk hu ku kun da
ye ni olan bu da va, ha ki mi ye tin kul la nýl ma sý kar þý sýn da azýn lýk ta ka lan ve ha ki mi ye tin kul la ný lýþ bi -
çi mi ne kar þý çý kan pay sa hip le ri ne þir ket ten çý kýþ imkâný ver mek te dir. Ta lep ve da va nýn þar tý, kar þý
çý ký lan iþ le min bað lý þir ket yö nün den açýk ça an la þý la bi lir bir hak lý se be bin bu lun ma ma sý dýr. 

Be þin ci fýk ra: Uy gu la ma da, bað lý þir ket yö ne tim ku ru lu üye le ri, ken di le ri nin so rum lu lu ðu nu ge -
rek ti re bi le ce ði ni dü þün dük le ri için yap mak tan çe ki ne cek le ri ba zý ta sar ruf la rý, yu ka rý dan ge len ta li mat
ne de niy le yap mak zo run da ka la bil mek te dir ler. Böy le bir du rum da ka lan yö ne tim ku ru lu üye si, ka nun -
dan do ðan so rum lu lu ðu nu ber ta raf ede mez. Bu ne den le, yö ne tim ku ru lu üye si, ken di si ne dü þe bi le cek
so rum lu lu ðun hâ kim þir ket ta ra fýn dan kar þý lan ma sý için hâ kim þir ket le söz leþ me yap ma lý dýr.

Mad de 203 - Tam ha ki mi ye te iliþ kin bu ilk hü küm, so mut olay ger çe ði nin ge re ði ne uy gun ola -
rak, mev cut hu ku ku muz da da hil bir çok hu kuk ta va ro lan ger çek dü zen ve dog ma tik dü zen çe liþ ki -
si ni or ta dan kal dýr mak ta dýr. Bir þir ket doð ru dan ve ya do lay lý bir þe kil de bir di ðer þir ke tin pay la rý na
ve oy hak la rý nýn yüz de yü zü ne sa hip se bað lý þir ke tin yö ne tim ku ru lu "tam bað lý" bir yö ne tim ku ru -
lu dur. Tam bað lý yö ne tim ku ru lu, hâkim þir ke tin ve ya þir ket ler top lu lu ðu nun po li ti ka la rý na ve ta li -
mat la rý na uy mak zo run da bu lu nan, ak si hal de iþi ni yi ti re cek olan üye ler den olu þan bir ku rul dur. Her
ge len üye, ay ný ko num da olur. Bu ko num da ki yö ne tim ku rul la rý nýn þir ket le ri nin men fa at le ri ni hâ -
kim þir ke tin men fa ati ne üs tün tut ma la rý ge rek ti ði ni ka bul et mek ve ak si hal de yö ne tim ku ru lu üye -
le ri nin so rum lu lu ðu na git mek, ger çe ðe göz le ri ka pa yan, al da tý cý ve ya nýl tý cý bir var sa yým dýr. Böy le
bir yö ne tim ku ru lu yö nün den uy gun olan çö züm, on la rýn ta li mat la rý ye ri ne ge tir mek zo run da bu lun -
duk la rý ný, bun dan do la yý þir ket le ri ne ve pay sa hip le ri ne kar þý so rum suz ol duk la rý ný ka bul et mek, an -
cak  þir ket ala cak lý la rý na da va hak ký ta ný mak, hâkim þir ke ti ver di ði ta li mat lar dan do ða cak ka yýp lar -
dan so rum lu tut mak dü þün ce si ne da ya na rak bu lu na bi lir. Hük mün uy gu la na bil me si nin ikin ci þar tý,
ta li ma týn top lu luk ça be lir len miþ so mut po li ti ka la rýn ge re ði ol ma sý dýr. Bu il ke özel lik le Fran sýz Yük -
sek Mah ke me si nin ver di ði Ro senb lum ka ra rýn da ifa de si ni bul muþ tur. Gün lük ge rek si nim le re gö re
ve ri len ta li mat lar 203 ün cü mad de nin kap sa mý dý þýn da dýr. Bu tür ta li mat ve ril me si ha lin de þir ket
ala cak la rý na kar þý hâkim þir ke tin so rum lu lu ðu aðýr la þýr. Za ten bað lý þir ket hâkim þir ke tin doð ru dan
ve ya do la yý sýy la sa hip li ðin de bu lun du ðu na gö re pay sa hip le ri ne da va hak ký ta ný mak hu ku ken müm -
kün de ðil dir. Ak si ni ka bul, ta li ma tý ve rip, kay ba se bep ola na da va hak ký ta ný mak an la mý na ge lir.
Ala cak lý lar ise 206 ncý mad de ile ko run muþ tur.
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Bu hük mün uy gu la na bil me si nin þar tý olan pay ve oy hak la rý nýn yüz de yü zü ne sa hip olun ma sý
ge re ði, em re di ci ni te lik te dir. Bu hük mü, 208 in ci mad de ta mam la mak ta dýr. 

Þir ket te yüz de on ora ný na va ran bir az lýk var ise, hâkim ve ya yav ru þir ket ler den bi ri ne bun la -
rýn pay la rý ný sa týn ala rak tam haki mi ye ti sað la ma ola na ðý ve ril di ði ne gö re aný lan hük mün uy gu la -
ma sýn da es nek lik sað la na bi lir. Ay rý ca, 141 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý na, aný lan fýk ra nýn ge rek çe -
si ne ve 208 in ci mad dey le ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr.

Mad de 204 - Bu mad de, iki yön den 203 ün cü mad de nin is tis na sý ný oluþ tu rur. Hü küm (1) ta li -
ma ta uyul ma ge re ði nin (2) uyul muþ sa yö ne tim ku ru lu üye le ri nin so rum suz lu ðu nun is tis na sý dýr.
Baþ ka bir de yiþ le yö ne tim ku ru lu 204 ün cü mad de ye rað men bað lý þir ke tin öde me gü cü nü açýk ça
aþan ve ya teh li ke ye dü þü re bi le cek ya da önem li var lýk la rýn yi ti ril me si ne se bep ola bi le cek ta li ma ta
uy muþ sa 205 in ci mad de ye da ya na maz.

Mad de 205 - 205 in ci mad de, 203 ve 204 ün cü mad de le ri ta mam la mak ta dýr. Hü küm, so rum -
suz lu ðu sa de ce 203 ün cü mad de þart la rý na uyan ta li mat la ra öz gü le miþ tir. "So rum lu tu tu la bi le cek di -
ðer ki þi ler" iba re si nin yo ru mu öð re ti ve iç ti hat lar la ya pý la cak týr. An cak iba re nin 553 ün cü ve de va -
mý mad de ler ile bir lik te de ðer len di ri lip so nu ca va rýl ma sý ge re kir. 

Mad de 206 - Bi rin ci fýk ra: Tam ha ki mi yet ha lin de hâkim þir ket bað lý þir ke tin kay bý ný denk -
leþ tir mek zo run da dýr. Ak si hal de þir ket ala cak lý la rý hem hâ kim þir ke ti hem de hâkim þir ke tin yö ne -
tim ku ru lu üye le ri ni da va ede bi lir ler. Bu da va ya 553, 555 ilâ 557, 560 ve 561 in ci mad de hü küm le -
ri uy gu la nýr. Bu mad de le rin ge rek çe le ri ne ba kýl ma lý dýr.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra da va lý la rýn so rum lu luk tan han gi hal ler de kur tu la bi le ce ði ni dü zen le miþ tir.
Mad de 207 - Bu hü küm Ta sa rý nýn tam ha ki mi ye te iliþ kin hü küm le ri nin uy gu la na bil me si ni sað -

la mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. 
Mad de 208 - Bu hü küm þir ket ler top lu lu ðu na iliþ kin Fo rum Eu ro pe um'un öne ri sin den esin le -

ne rek ka le me alýn mýþ týr. Amaç, bir þir ke tin ser ma ye si nin ve oy hak la rý nýn yüz de dok san be þi nin uy -
gun gör dü ðü bir ka ra rýn alý nýp uy gu lan ma sý na ço ðu ki þi sel çe þit li se bep ler le kar þý çý kan or tak la -
rýn/pay sa hip le ri nin þir ke ti bu nal tan ve en gel le yen dav ra nýþ la rý na son ve rip þir ket içi ba rý þý sað la -
mak týr. Kö tü ye kul lan ma la ra ve özel lik le pay be de li nin öden me me si teh li ke si ne en gel ol mak ama -
cý ile ka rar mah ke me ye bý ra kýl mýþ, pay be de li ka nu nen be lir len miþ tir. 

Mad de 209 - Tür ki ye bu hü küm ile, Av ru pa öð re ti sin de ço ðun luk ta ra fýn dan sa vu nu lan gü ven
kav ra mý nýn önem li bir uy gu la ma sý ný oluþ tu ran ve Ýs viç re Fe de ral Mah ke me si nin Wib ru/Swis sa ir
ka ra rý (BGE 120 II 331) ile ka bul edi len þir ket ler top lu lu ðu nun (kon zern'in) top lum da ve ya tü ke ti -
ci de ya rat tý ðý gü ven den do ðan so rum lu lu ðu ka nu nen dü zen le yen ilk ül ke dir. So ru nun özel ve dar bir
þe kil de gö rü nü þü "pat ro naj açýk la ma sý"dýr. Hük mün ama cý bir þir ket ler top lu lu ðu bað la mýn da hâ kim
þir ke tin top lum da ve ya da ha dar bir çev re olan tü ke ti ci de ya rat tý ðý gü ve ni kul lan dý ðý tak dir de bu
kul lan ma nýn so nuç la rý ný yük len me si ni sað la mak týr.

Bað lý þir ket ler ço ðu kez üye si ol duk la rý þir ket ler top lu lu ðu nun adý ný þir ket kýr ta si ye sin de, ilân
ve özel lik le rek lam lar da zik ret mek te bu yol la ken di le ri ne müþ te ri bað la mak ta, ti carî men fa at sað la -
mak ta dýr. Adý aný lan þir ket ler top lu lu ðu nun top lum da yük sek iti ba rý ha iz ol du ðu du rum lar da bu ka -
zanç yük sek ol mak ta dýr. 

Kul la ný lan top lu luk adý na gü ve ne rek hal kýn ve ya da ha dar an lam da tü ke ti ci nin bað lý þir ke te yö -
nel me si nin ve bað lý þir ke tin pa zar pa yý nýn yük sel til me si nin te me lin de, o top lu lu ðun üye si olan þir ke -
tin, dü rüst ha re ket ede ce ði, ver di ði bil gi le rin ve ka mu ya açýk la nan tab lo ve bel ge le ri nin ger çe ði yan -
sýt tý ðý, tek no lo ji nin üs tün, ka li te nin iyi ve her þe yin ge re ði gi bi ol du ðu inanç ve gü ve ni var dýr. Ýti ba -
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rýn kul la nýl ma sý ise, so mut ola ya gö re be lir le nir. Kul la nýl ma için adýn zik re dil me si, top lu luk lo go su -
nun kul la nýl ma sý þart de ðil dir. Tab lo, bil gi, ka li te vs. gü ve ne uy mu yor ise adý nýn kul la nýl ma sý na se -
si ni çý kar ma yan hâ kim þir ket so nuç tan so rum lu ol ma lý dýr. Bu se bep le so rum lu lu ðun mer kez þar tý,
"iti ba rýn kul la nýl ma sý"dýr. Kul lan ma yok sa, sa de ce top lu lu ða "men su bi yet", so rum lu lu ðu do ður maz.

Her þir ket ler top lu lu ðu hük mün kap sa mýn da de ðil dir. Bir top lu lu ðun kap sa ma gi re bil me si için
iti ba rý nýn top lu ma ve ya tü ke ti ci ye gü ven ve ren bir dü ze ye ulaþ mýþ ol ma sý ge re kir. Bu da, so mut ola -
ya gö re be lir le nir. 

Mad de 210 - Bi rin ci fýk ra: Mad de Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý na þir ket le re iliþ kin dü zen le me
yet ki si ni açýk ve net bir þe kil de ver mek te dir. SPK ve BDDK gi bi özerk ku ru luþ la rýn ku ral koy ma
yet ki si ni ka nun la ta nýr ken, Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý na bu yet ki yi ta ný ma mak hem doð ru ol maz
hem de ya pý sal bir çe liþ ki ya ra týl mýþ olur. Bi rin ci fýk ra ge le ne ðe uy gun ola rak Ba kan lýk dü ze yin de
ya pý lan ve da ha çok mev zu atýn doð ru uy gu lan ma sý na odak lan mýþ olan de net le me yi de Sa na yi ve Ti -
ca ret Ba kan lý ðý na ver miþ tir. 

Ýkin ci fýk ra: Bu fýk ra, Türk uy gu la ma sý nýn te da vi si güç bir has ta lý ðý na ça re bul ma ya yö ne lik -
tir. Þir ket ler, özel lik le ano nim þir ket ler ala nýn da, bir çok ba kan lýk, ku rum ve ku ru luþ, þir ke tin iþ let -
me ko nu suy la ve ya ser ma ye pi ya sa sýy la il gi le ri do la yý sýy la þir ke tin ku ru lu þu na ve esas söz leþ me de -
ði þik lik le ri ne izin ver mek is te mek te, iz ni esas söz leþ me ye mad de ek len me si gi bi þart la ra bað la mak -
ta dýr lar. Hu kuk dev le ti ve hu ku kun üs tün lü ðü il ke le ri ile bað daþ ma yan bu tür uy gu la ma la ra kar þý
Ta sa rý da bir çok hü küm le ön lem alýn ma ya ça lý þýl mýþ týr (mad de 340 gi bi). Bu fýk ra da bu hü küm ler -
den bi ri dir. Ta sa rý ya, “izin ver me”nin de net le mek ol ma dý ðý ve “bü rok ra si”nin ço ðu kez de net le me -
ye ya ra rý ol ma yan izin le baþ la dý ðý gö rü þü hâkim ol muþ tur. Nes nel norm lar (nor ma tif sis tem) hu kuk
gü ven li ði ni sað la mak ta, izin ise önem li bir ya rar sað la ma mak ta dýr.

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun 274 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan esin -
le ne rek ka le me alýn mýþ týr. Mev cut me tin den iki nok ta da ay rý lýn mýþ týr. Bun lar dan bi rin ci si fe sih da va -
sý nýn sa de ce ser ma ye þir ket le ri ne öz gü len miþ ol ma sý dýr. Þa hýs þir ket le rin de ka mu dü ze ni ne ay ký rý lýk
ola sý lý ðý nýn çok dar var sa yým lar da ger çek le þe bi le ce ði dü þü nül müþ tür. Ay rý ca, ul tra vi re sin kal dý rýl mýþ
ol ma sý ne de niy le iþ let me ko nu su na ay ký rý lý ðýn söz ko nu su þir ket ler de fe sih da va sý na yol aç ma ma sý
ge re kir. Ýþ let me ko nu su na ay ký rý iþ lem ler de fe sih da va sý nýn ser ma ye þir ket le rin de ko run muþ ol ma sý
önem li ve et ki li ay ký rý lýk lar da boþ luk ya rat ma mak gö rü þün den kay nak lan mak ta dýr. An cak, mah ke -
me le rin bu se bep le fe sih da va la rý ný, va ro lan du ru ma na za ran da ha bü yük bir özen le ve ye ni öl çek ler
bað la mýn da ele ala cak la rý þüp he siz dir. Ýkin ci ola rak fe sih da va sý nýn açý la bil me si için bir yýl lýk bir sü -
re ve ril miþ tir. Bu sü re nin ni te li ði nin sap tan ma sý yar gý ka rar la rý na ve öð re ti ye bý ra kýl mýþ týr.

ÝKÝN CÝ KI SIM
Kol lek tif Þir ket

BÝ RÝN CÝ BÖ LÜM
Þir ke tin Ni te li ði ve Ku ru lu þu

Mad de 211 - Bu ta ným hük mü, 6762 sa yý lý Ka nu nun 153 ün cü mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 212 - Kol lek tif þir ket söz leþ me si ne iliþ kin bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 154 ün cü

mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 213 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 155 in ci mad de si ni kar þý la yan bu mad de de sa de ce di lin

gün cel leþ ti ril me si ça lýþ ma la rý ya pýl mýþ týr.
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Mad de 214 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 156 ncý mad de si ni kar þý la yan bu hü küm le il gi li ola rak de -
ði þik li ði ge rek ti re cek her han gi bir ge rek si ni me rast lan ma mýþ týr.

Mad de 215 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 157 nci mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 216 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 158 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. Ol duk ça zen gin

bir uy gu la ma sý olan 216 ncý mad de hü küm le ri so rum lu luk hu ku ku na önem li kat ký lar da bu lun muþ tur.
ÝKÝN CÝ BÖ LÜM

Or tak lar Ara sýn da ki Ýliþ ki ler
Mad de 217 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 159 un cu mad de si, or tak lar ara sý iliþ ki ler de söz leþ me ser -

bes ti si ni do lay lý ola rak ifa de et mek te ve ay rý ca ge re ði ol ma dý ðý hal de ti ca ret þir ket le ri ne iliþ kin ge -
nel hü küm le re gön der me yap mak tay dý. Ta sa rý nýn 217 nci mad de si, or tak lar ara sý iliþ ki ler de söz leþ -
me ser bes ti si ni vur gu la mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. 

Mad de 218 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 160 ýn cý mad de si ne kar þý lýk gel mek te dir. Söz ko -
nu su Ka nu nun 160 ýn cý mad de si, þa hýs þir ket le ri nin hâ kim öz den or gan il ke si ni ön gör mek te dir. An -
cak yö ne ti ci or tak la rýn þir ket söz leþ me si ve ka ra rýy la da ata na bil me le ri ni dü zen le mek te dir. Ay rý ca,
6762 sa yý lý Ka nun da ol du ðu gi bi ti carî mü mes sil ve ve kil le re iliþ kin hü küm ler sak lý tu tul muþ tur. 

Mad de 219 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 161 in ci mad de sin den ay nen alý nan bu hük mün di li ye ni -
leþ ti ril miþ tir.

Mad de 220 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 162 nci mad de sin den ay nen Ta sa rý ya yan sý týl -
mýþ týr.

Mad de 221 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 163 ün cü mad de si ni kar þý la yan bu hük mün di li ye ni leþ ti ril -
miþ tir.

Mad de 222 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 164 ün cü mad de sin den alý na rak Ta sa rý ya yan sý -
týl mýþ týr.

Mad de 223 - Bu hü küm esas iti ba rýy la 6762 sa yý lý Ka nu nun 165 in ci mad de si nin tek ra rý dýr. Sa -
de ce ola ða nüs tü iþ lem le re iliþ kin ko nu lar lis te si zen gin leþ ti ri le rek öð re ti de ki tar týþ ma la ra son ver -
mek ama cý gü dül müþ tür.

Mad de 224 - Or ta ðýn þir ke te fa iz ver me bor cu na iliþ kin 6762 sa yý lý Ka nu nun 166 ncý mad de -
si çe þit li boþ luk lar içe ri yor du: 

(1) 6762 sa yý lý Ka nu nun 16 ncý mad de si, sa de ce þir ket ten alý nan ödünç le re ait fa izi dü zen li yor
iz le ni mi ni ver mek te dir. Oy sa uy gu la ma da yo ðun olan, þir ket ten yet ki siz pa ra çe kil me si ve bu nun
için fa iz öden me me si dir. 

(2) Fai zin baþ lan gý cý sa de ce ödünç le re gö re ve þir ke tin aley hi ne dü zen le miþ tir. 
Ta sa rý bu ak sak lýk la rý dü zelt mek ama cýy la ka le me alýn mýþ týr. 
Mad de 225 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 167 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek Ta -

sa rý ya ak ta rýl mýþ týr.
Mad de 226 - Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nun, or tak la rýn oy hak la rý na iliþ kin bir hük me yer ver -

me miþ ti. Ka nun da her or ta ðýn oy hak ký ný ha iz olup ol ma dý ðý ve oyun han gi kri te re gö re be lir le ne ce ði
ve ba zý or tak la ra da ha faz la oy hak ký ta ný nýp ta ný na ma ya ca ðý açýk de ðil dir. Ta sa rý nýn 226 ncý mad de -
si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü, bu ek sik li ði, kol lek tif þir ke tin ni te li ði ne uy gun bir þe kil de gi der mek te dir.

Ýkin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nun çe þit li mad de le rin de ka rar la rýn, "ek se ri yet le" ve ya "it ti fak la"
alý na ca ðý ný be lirt miþ, fa kat bu iki kav ra mýn an la mý ný açýk la ma mýþ týr. Ta sa rý nýn bu mad de si aný lan
kav ram la rý ta ným la mak ta dýr. 
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Mad de 227 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 169 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý ný kar þý la yan Ta sa rý nýn
bu hük mü mo dern mu ha se be ve bilânço hu ku ku na uy gun ola rak dü zen len miþ ay rý ca or ta ðýn kâr pa -
yý da ha ke sin ku ral la ra bað lan mýþ týr. 

Mad de 228 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 170 in ci mad de si ni kar þý la yan bu hü küm de ilk de ði þik lik
ke nar baþ lýk ta ya pýl mýþ týr. Mev cut hük mün ke nar baþ lý ðýn da yer alan “ala ca ðý is te me hak ký” iba re -
si met ne na za ran dar dýr. Çün kü, hü küm ala ca ðý de ðil çe þit li iþ lem le ri içer mek te dir. Ay rý ca doð ru
kul la nýl ma yan ba zý kav ram la rýn ye ri ne tam kar þý lýk la rý ko nul muþ tur.

Mad de 229 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 171 in ci mad de sin den Ta sa rý ya ak ta rýl mýþ týr.
Mad de 230 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 172 nci mad de sin den alýn mýþ ve di li gün cel leþ ti ri -

le rek Ta sa rý ya ko nul muþ tur.
Mad de 231 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 173 ün cü mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.

ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM
Þir ke tin ve Or tak la rýn Üçün cü Ki þi ler le Ýliþ ki le ri

Mad de 232 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 174 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 233 - Ta sa rý nýn bu mad de si, 6762 sa yý lý Ka nu nun 176 ncý mad de si nin tek ra rý dýr. Bu na

kar þý lýk 6762 sa yý lý Ka nu nun 175 in ci mad de si Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Çün kü, 6762 sa yý lý Ka nu nun
175 in ci mad de si, ay ný Ka nu nun 160 ncý mad de si ne gön der me ya pa rak hem 6762 sa yý lý Ka nu nun
155 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (6) nu ma ra lý ben di hük mü ile çe li þi yor, hem de tem sil ku ru -
mu na uy mu yor du.

Mad de 234 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 176 ncý mad de sin den Ta sa rý ya ak ta rýl mýþ týr.
Mad de 235 - Ta sa rý nýn bu mad de si ye ni dir. Çün kü, ge rek li ol du ðu hal de, 6762 sa yý lý Ka nun

tem sil yet ki si nin kal dý rýl ma sý na iliþ kin bir hük me yer ver me miþ tir. Ta sa rý nýn 235 in ci mad de si  hük -
mü Ýsv. BK 565 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. Bu ka nun boþ lu ðu, hem öð re ti de eleþ ti ril miþ hem de
uy gu la ma lar da ba zý güç lük le re yol aç mýþ týr. 

Mad de 236 - Kol lek tif or tak la rýn so rum lu lu ðu il ke si ni ko yan bu mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun
178 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.

Mad de 237 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 179 un cu mad de sin den alýn mýþ olup, or tak la rýn so -
rum lu lu ðu nun de re ce si ni dü zen le yen il ke sel ni te lik te hü küm ler içer mek te dir. 

Mad de 238 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 180 in ci mad de sin den Ta sa rý ya ak ta rý lan bu mad de, Ül ke -
miz de yo ðun uy gu la ma sý bu lu nan hü küm le re yer ver di ði ve hu ku ku mu za öz gü ol du ðu için hü küm -
de hiç bir de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr.

Mad de 239 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 181 in ci mad de sin den Ta sa rý ya ak ta rýl mýþ týr.
Mad de 240 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 182 nci mad de si ni kar þý la yan bu mad de, yo ðun ve yer le þik

bir uy gu la ma yý ha iz dir. Bu se bep le mad de de her han gi bir de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr.
Mad de 241 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 183 ün cü mad de si ni kar þý la yan bu hü küm ay nen Ta sa rý ya

ak ta rýl mýþ týr.
Mad de 242 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 184 ün cü mad de si ni kar þý la yan bu hü küm de her han gi bir

de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr.
DÖR DÜN CÜ BÖ LÜM

Þir ke tin So na Er me si ve Or ta ðýn Ay rýl ma sý
Mad de 243 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 185 in ci mad de si ni kar þý la yan bu hü küm de ba zý de ði þik lik -

ler ya pýl mýþ týr. Ýlk ola rak A)’nýn baþ lý ðý “So na Er me” ola rak dü zel til miþ tir. Bu dü zelt me bö lüm baþ -
lý ðýn da da ya pýl mýþ týr. Çün kü 6762 sa yý lý Ka nun tüm so na er me hâlle ri ni “in fi sah” ola rak ad lan dýr -
mýþ, fe sih ile in fi sah ay rý mý yap ma mýþ týr. Bu dü zelt me iz le yen mad de ler de de ya pýl mýþ týr.
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Mad de 244 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 186 ncý mad de sin den Ta sa rý ya ak ta rýl mýþ týr.
Mad de 245 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 187 nci mad de si ni kar þý la yan hak lý se bep hük mü kav ram -

la rýn ta ným la rý yö nün den ba zý de ði þik lik le re uð ra mýþ týr. Ýkin ci fýk ra an la mý ný or ta ya ko yar þe kil de
ka le me alýn mýþ týr.

Mad de 246 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 188 in ci mad de sin den Ta sa rý ya alýn mýþ týr. Hü küm de -
ki “pro tes to” ke li me si ye rin de gö rül me ye rek ama ca da ha uy gun olan “bil di rim” ile de ðiþ ti ril miþ tir. 

Mad de 247 - Be lir siz sü re li ve ya sü re siz þir ke te iliþ kin 6762 sa yý lý Ka nu nun 189 un cu Mad de -
si, di li ama cý na ve an la mý na uy gun bir þe kil de dü zel ti le rek Ta sa rý ya alýn mýþ týr.

Mad de 248 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 190 ýn cý mad de sin den ifa de si dü zel ti le rek alýn mýþ týr.
Mad de 249 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 191 in ci mad de si Ta sa rý ya ay nen ak ta rýl mýþ týr.
Mad de 250 - Mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 192 nci mad de sin den Ta sa rý ya ak ta rýl mýþ týr.
Mad de 251 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 193 ün cü mad de si ni kar þý la yan bu hü küm de hiç bir de ði þik -

lik ya pýl ma mýþ týr.
Mad de 252 - Bu mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 194 ün cü mad de sin den Ta sa rý ya ak ta rýl mýþ týr.
Mad de 253 - Or ta ðýn ölü mü ne iliþ kin 6762 sa yý lý Ka nu nun 195 in ci mad de si, hü küm le rin de

hiç bir de ði þik lik ya pýl ma dan; an cak di li dü zel ti le rek ve an la mý da ha iyi ifa de eden ke li me ler se çi -
le rek Ta sa rý ya alýn mýþ týr.

Mad de 254 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 196 ncý mad de si ni kar þý la yan bu hü küm ay nen Ta sa rý ya ak -
ta rýl mýþ týr.

Mad de 255 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 197 nci mad de si nin ye ri ni alan Ta sa rý nýn 255 in ci mad de si
esas alýn mýþ, fa kat mev cut dü zen le me nin içer di ði ba zý ak sak lýk lar gi de ril me ye ça lý þýl mýþ týr.

Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 197 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da "mu ka ve le de hü küm
bu lun du ðu tak dir de" iba re si iki þe kil de yo rum lan ma ya mü sa it tir. Bir yo ru ma gö re, þir ket söz leþ me -
sin de hü küm bu lun du ðu tak dir de, di ðer or tak lar, ki þi li ðin de hak lý se bep do ðan or ta ðý bir ka rar la þir -
ket ten çý ka ra bi lir. Ýkin ci yo rum uya rýn ca, di ðer or tak la rýn þah sýn da hak lý se bep do ðan or ta ðý þir ket -
ten çý kar ma hak ký do ðal dýr. Bu yet ki nin do ðal lý ðý kol lek tif þir ke tin þa hýs þir ke ti ni te li ðin den kay nak -
la nýr. Onun için, söz ko nu su hak kýn þir ket söz leþ me sin de bu lun ma sý þart de ðil dir. Þir ket söz leþ me -
sin de böy le bir dü zen le me bu lun ma sa bi le þir ket mezkûr or ta ðý þir ket ten çý ka ra bi lir. Dü zen le me çý -
kar ma ka ra rý nýn han gi ni sap la alýn ma sý ge rek ti ði hu su sun da ya pý la bi lir. Ka rar, ku ral ola rak oy bir li -
ði ile alýn ma lý dýr; an cak þir ket söz leþ me sin de hü küm var sa ço ðun luk la da alý na bi lir. Yar gý tay, hak lý
ola rak ikin ci yo ru mu be nim se miþ tir. Ta sa rý, bi rin ci fýk ra yý bu yo ru ma uy gun ola rak dü zen le miþ tir.

Ýkin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nun da üç ay lýk sü re nin ni te li ði tar týþ ma lý dýr. Ta sa rý bu nun hak dü -
þü rü cü sü re ol du ðu nu açýk ça be lirt miþ tir.

Üçün cü fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nun, 197 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý uya rýn ca çý kar ma ka ra rý
alý na ma ma sý ve ya bu na te þeb büs edil me me si ha lin de her bir or ta ðýn mah ke me de çý kar ma da va sý
açýp aça ma ya ca ðý hu su sun da sus kun dur. Üçün cü fýk ra bu hak ký, ya ni, ac tio pro so cio’yu Yar gý tay
ka rar la rý ile uyum için de ve açýk ça dü zen le miþ tir.

Mad de 256 - Mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 198 in ci mad de sin den Ta sa rý ya ak ta rýl mýþ týr. 
Mad de 257 - Mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 199 un cu mad de sin den alýn mýþ týr. An cak hük mün

ifa de sin de ba zý dü zel ti ci de ði þik lik ler ya pýl mýþ týr.
Mad de 258 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 200 ün cü mad de si ni kar þý la yan mad de, Ta sa rý ya ay nen ak -

ta rýl mýþ týr.
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Mad de 259 - Bu mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 201 in ci mad de sin den ba zý de ði þik lik ler le Ta sa -
rý ya alýn mýþ týr.

Mad de 260 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 202 ün cü mad de si her han gi bir de ði þik lik ya pýl ma dan, an -
cak di li dü zel ti le rek Ta sa rý ya alýn mýþ týr. Bu mad de ile il gi li ola rak bir açýk la ma yap mak ge re ði or -
ta ya çýk mak ta dýr. Mad de de þir ket ten çý kan or ta ðýn ay rýl ma pa yý nýn çýk ma nýn is ten di ði, çý ka rý lan or -
ta ðýn ay rýl ma pa yý nýn ise or ta ðýn çý ka rýl dý ðý ta rih te ki þir ket var lý ðý esas alý na rak he sap la na ca ðý ya -
zý lý dýr. Þir ke tin var lý ðý nýn esas alý na ca ðý ta rih le rin fark lý ola rak be lir til me si nin adil ol ma dý ðý dü þü -
nül mek te dir. 6762 sa yý lý Ka nun dan ay nen alý nan bu hü küm kay nak Ka nu nun 580 in ci mad de si nin
ikin ci fýk ra sýn dan da fark lý dýr. Çýk ma, çý kan or ta ðýn ira de si ne da yan dý ðý için ay rýl ma pa yý nýn he sap -
lan ma sýn da bu ira de nin kul la nýl dý ðý (açýk lan dý ðý) ta rih te ki þir ket var lý ðý nýn esas alýn ma sý hem man -
tý ða hem de ada le te uy gun dur. Bu na kar þý lýk çý kar ma ya ni ih raç or ta ðýn ira de si ne rað men vu ku bul -
mak ta dýr. Or tak bu ka ra ra kar þý iti raz ede bi le cek, ge re ðin de mah ke me ye gi de bi le cek tir. Uzun za man
ala bi le cek bu sü reç te çý ka rýl ma ta ri hi nin esas alýn ma sý da ha doð ru olur. Çün kü çý ka rýl ma ba zý hal -
ler de mah ke me ka ra rý ile ke sin le þe cek tir.

Mad de 261 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 203 ün cü mad de si ni kar þý la mak ta dýr.
Mad de 262 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 204 ün cü mad de si ni kar þý la yan bu hü küm, di lin ye ni leþ ti -

ril me si dý þýn da her han gi bir de ði þik lik ya pýl ma dan Ta sa rý ya ak ta rýl mýþ týr.
Mad de 263 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 205 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -

nen alýn mýþ týr.
Mad de 264 - 6762 sa yý lý Ka nun, Alm. TK ile Ýsv. BK'nýn ak si ne ay rý lan or ta ðýn, or tak iken doð muþ

olan þir ket borç la rýn dan kay nak la nan so rum lu lu ðu na iliþ kin özel bir za ma na þý mý sü re si ön gör me miþ tir. Bu
ek sik lik, her ala ca ðýn ken di za ma na þý mý sü re si ne bað lý ol ma sý so nu cu nu do ður muþ ve ba zý sa kýn ca la ra yol
aç mýþ týr. Öð re ti de 6762 sa yý lý Ka nu nun bu sis te mi nin ay rý lan or ta ðýn ba zý du rum lar da uzun yýl lar so rum -
lu lu ðu sýr týn da ta þý dý ðý, bu nun da nes nel ada le te uy gun ol ma dý ðý ge rek çe siy le eleþ ti ril miþ tir. Ay rý ca, her
bor cun ay rý bir za ma na þý mý sü re si ne bað lan ma sý da ka nun tek ni ði ne ay ký rý gö rül müþ tür. Ta sa rý nýn 264 ilâ
266 ncý mad de le ri mez kur ek sik li ði gi der mek ama cýy la ön gö rül müþ tür. 

Ta sa rý nýn 264 ün cü mad de si tüm borç lar (ala cak lar) için üç yýl lýk bir özel za ma na þý mý sü re si
ge tir mek te ve bu sü re nin baþ lan gý cý ný da çe þit li var sa yým la ra gö re açýk ça be lir le mek te dir. Ýlk iki fýk -
ra da bir ta raf tan bu var sa yým la ra gö re baþ lan gýç sü re si gös te ril miþ di ðer ta raf tan da her han gi bir ala -
ca ðýn sü re si nin da ha ký sa ol ma sý ha lin de ký sa sü re nin uy gu la na ca ðý be lir til miþ tir.

Mad de nin üçün cü fýk ra sý, üç yýl lýk za ma na þý mý nýn or tak la rýn bir bir le ri ne kar þý ala cak la rýn da
uy gu lan ma ya ca ðý ný açýk ça be lirt mek te dir.

Mad de 265 - Bu mad de nin ge rek çe si için 264 ün cü mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr.
Mad de 266 - Bu mad de nin ge rek çe si için 264 ün cü mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr.

BE ÞÝN CÝ BÖ LÜM
Tas fi ye

Mad de 267 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 206 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr. 

Mad de 268 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 207 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 269 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 208 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.
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Mad de 270 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 209 un cu mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 271 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 210 un cu mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 272 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 201 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 273 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 212 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 274 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 213 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 275 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 214 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 276 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 215 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 277 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 216 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 278 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 217 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 279 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 218 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 280 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 219 un cu mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 281 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 220 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 282 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 221 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 283 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 222 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 284 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 223 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 285 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 224 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 286 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 225 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 287 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 226 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 288 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 227 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 289 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 228 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 290 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 229 un cu mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 291 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 230 un cu mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.
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Mad de 292 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 231 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 293 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 232 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 294 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 233 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 295 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 234 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 296 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 235 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ve ba -
zý de ði þik lik ler ya pý la rak alýn mýþ týr. Pa ra nýn ya tý rý la ca ðý ban ka nýn mah ke me ce be lir len me si uy gun
gö rül müþ tür.

Mad de 297 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 236 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 298 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 237 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 299 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 238 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 300 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 239 un cu mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 301 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 240 ýn cý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 302 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 241 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 303 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 242 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

ÜÇÜN CÜ KI SIM
Ko man dit Þir ket

BÝ RÝN CÝ BÖ LÜM
Þir ke tin Ni te li ði ve Ku ru lu þu

Mad de 304 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 243 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 305 - Mad de, ko man di te rin hu kukî ko nu mu nu açýk lý ða ka vuþ tur mak ama cýy la, öð re ti -
de sa vu nu lan gö rüþ ler gö ze ti le rek ön gö rül müþ tür.

Mad de 306 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 245 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 307 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 246 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

ÝKÝN CÝ BÖ LÜM
Or tak lar Ara sýn da ki Ýliþ ki ler

Mad de 308 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 247 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.
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Mad de 309 - Mad de, ko man di te rin hu kukî ko nu mu nu açýk lý ða ka vuþ tur mak ama cýy la, öð re ti -
de sa vu nu lan gö rüþ ler gö ze ti le rek ön gö rül müþ tür.

Mad de 310 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 249 un cu mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 311 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 250 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 312 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 251 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 313 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 252 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 314 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 253 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 315 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 254 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 316 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 255 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM
Þir ke tin ve Or tak la rýn Üçün cü Ki þi ler le Olan Ýliþ ki le ri

Mad de 317 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 256 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 318 - Mad de, ko man di te rin hu kukî ko nu mu nu açýk lý ða ka vuþ tur mak ama cýy la, öð re ti -
de sa vu nu lan gö rüþ ler gö ze ti le rek dü zen len miþ tir.

Mad de 319 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 258 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 320 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 259 un cu mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 321 - Mad de, ko man di te rin hu kukî ko nu mu nu açýk lý ða ka vuþ tur mak ama cýy la, öð re ti -
de sa vu nu lan gö rüþ ler gö ze ti le rek dü zen len miþ tir.

Mad de 322 - Mad de, ko man di te rin hu kukî ko nu mu nu açýk lý ða ka vuþ tur mak ama cýy la, öð re ti -
de sa vu nu lan gö rüþ ler gö ze ti le rek ön gö rül müþ tür.

Mad de 323 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 262 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 324 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 263 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 325 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 264 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 326 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 265 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

Mad de 327 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 266 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.

DÖR DÜN CÜ BÖ LÜM
Þir ke tin So na Er me si ve Tas fi ye si

Mad de 328 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 267 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr.
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DÖR DÜN CÜ KI SIM
Ano nim Þir ket

BÝ RÝN CÝ BÖ LÜM
Ge nel Hü küm ler, Ku ru luþ, Te mel Ýl ke ler

Mad de 329 - Bi rin ci fýk ra: Ta sa rý nýn bu hük mü nün bi rin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 269
un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn kü çük de ði þik lik ler le tek ra rý dýr. Ta ným hem ev ren sel ano nim þir -
ket kav ra mý na uy mak ta dýr, hem de hal ka açýk olan ve ol ma yan ano nim þir ket le ri kap sa mak ta dýr. Ay -
ný bi çim de ka mu sek tö rü ile özel sek tör de ça lý þan ve özel hü küm le re tâbi bu lu nan ano nim þir ket le -
ri de içe re cek es nek lik te dir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 269 un cu mad de sin de yer alan "bir un va na sa hip"
iba re si bir ta ným un su ru ol ma dý ðý ve 45 ile 47 nci mad de le rin tek ra rý ni te li ði ni ta þý dý ðý için me tin -
den çý ka rýl mýþ týr. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, pay sa hip le ri nin ser ma ye koy ma bor cun dan do ðan so rum lu luk la rý nýn
sa de ce þir ke te kar þý ol du ðu nu be lirt mek te dir. 6762 sa yý lý Ka nun da açýk bir þe kil de ön gö rül me miþ
bu lu nan bu te mel il ke nin vur gu lan ma sýn da, sa de ce teo rik de ðil, ay ný za man da uy gu la ma açý sýn dan
da zo run lu luk var dýr.

Mad de 330 - Bu gün özel bir ka nun la ku rul muþ ano nim þir ket le re he men he men hiç rast lan ma -
mak ta dýr. Uy gu la ma da, da ha çok özel ka nun la ra ve ya hü küm le re tâbi ano nim þir ket ler mev cut tur:
Ser ma ye Pi ya sa sý Ka nu nu na tâbi þir ket ler, ban ka lar, fi nan sal ki ra la ma þir ket le ri gi bi. Ve ri len ör nek -
ler de ki Ka nun la ra ben zer bir çok ka nu nun var lý ðý dik ka te alý na rak 6762 sa yý lý Ka nu nun 270 in ci
mad de si nin ifa de sin de de ði þik lik ya pýl mýþ týr.

"Özel ka nun lar" iba re siy le sa de ce ka nun lar kas te dil miþ olup; da ha alt dü zey de ki norm la rýn
kap sa ma alýn ma sý na Ta sa rý nýn ama cý ve laf zý en gel dir. 

Mad de 331 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 271 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý, söz cük ye ni le me le ri dý -
þýn da ay nen ko run muþ tur. Bu hü küm, ser best pi ya sa eko no mi si ve dev let te kel le ri nin, "ac qu is com -
mu na uta ire"e uyum bað la mýn da kal dý rýl ma sý ile ay rý bir bo yut ka zan mýþ týr.

6762 sa yý lý Ka nu nun 271 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý, ay ný Ka nu nun 137 nci mad de sin de ki
ul tra vi res il ke si sis tem den çý ka rýl dý ðý için Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Ay rý ca, Ta sa rý nýn 339 un cu mad -
de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (b) ben di nin açýk hük mü kar þý sýn da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 271 in ci mad de -
si nin ikin ci fýk ra sý hük mü ne ge rek bu lun ma mak ta dýr. 

Mad de 332 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 272 nci mad de si ni kar þý la yan bu mad de, bir çok ye ni li ði
içer mek te dir. Ge nel ola rak be lir til me si ge re ken nok ta, bu Ta sa rý da "ser ma ye" söz cü ðü nün esas ser -
ma ye sis te min de ser ma ye yi ve ka yýt lý ser ma ye re ji min de çý ka rýl mýþ ser ma ye yi ifa de eden bir te rim
ol du ðu dur.

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra da, (1) ka pa lý ano nim þir ket le rin de ka yýt lý ser ma ye sis te mi ni ka bul
et me le ri ne ola nak ta nýn mýþ týr. Çün kü, aný lan sis te mi hal ka açýk ano nim þir ket le re öz gü le me nin ne
teo rik bir te me li ne de ik na edi ci bir se be bi var dýr. Ay rý ca ka nun, tür öð re ti si bað la mýn da ano nim
þir ket te tek tür ta ný mak ta ve iki sý nýf ano nim þir ket ara sýn da ki hü küm fark la rý ný en aza in dir me il -
ke si ni be nim se miþ bu lun mak ta dýr. Bu de ði þik lik le, bir çok çað daþ ku rum ve bu ara da ka nu na ye ni
gi ren þar ta bað lý ser ma ye ar tý rý mý na iliþ kin hü küm ler (m. 463 vd) da ha ge niþ bir uy gu la ma ala ný na
ka vu þa cak týr. Zi ra ka pa lý ano nim þir ket ler de söz ko nu su sis tem den ya rar la na cak týr. (2) As garî ser -
ma ye kav ra mý ve bu kav ra ma bað lý sis tem iþ lem gü ven li ði nin sað lan ma sýn da ki kat ký sý ne de niy le
ko run mak ta dýr (ba ký nýz: Ge nel Ge rek çe 60 nu ma ra lý pa rag raf). AB'nin il gi li çev re le rin de ki ge nel
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eði lim, ül ke miz de ano nim þir ke tin as garî ser ma ye si ni yük sel ten çe þit li ka nun lar ve SPK teb lið le ri
de dik ka te alý na rak, esas ser ma ye nin en az el li bin Türk Li ra sý, hal ka açýk ol ma yan, ka yýt lý ser ma ye -
yi ka bul et miþ ano nim þir ket ler de baþ lan gýç ser ma ye si nin de en az yüz bin Türk Li ra sý ol ma sý ka bul
edil miþ tir. Ay rý ca, Ba kan lar Ku ru lu na bu as garî tu tar la rý ar tý ra bil me yet ki si ta ný na rak, ka nu nu de -
ðiþ tir me den ge rek si nim le ri kar þý la ya bil me nin yo lu açýk tu tul muþ tur. (3) Esas ser ma ye ve ka yýt lý ser -
ma ye kav ram la rý ký sa ca açýk lan mýþ týr. An cak bu açýk la ma bir ta ným ni te li ði ta þý ma dý ðýn dan
SerPK'nýn 3 ün cü mad de si nin (d) ben di nin ko run ma sý uy gun gö rül müþ tür.

Bi rin ci fýk ra nýn bir di ðer özel li ði de, SerPK'da ki ka yýt lý ser ma ye dü zen le me si nin (Ýs viç re ve
Al man ya'da ol du ðu gi bi) yö ne tim ku ru lu na yet ki ve ri len, özel lik li bir ser ma ye ar tý rým yön te mi þek -
lin de dü þü nül me yip, bir ser ma ye sis te mi (re ji mi) ola rak ka bul edil me si dir. Böy le ce Türk ano nim
þir ket ler hu ku ku, esas ve ka yýt lý ser ma ye sis te mi di ye iki tür (sis tem) ser ma ye ta ný mak ta dýr. Ay ný
sis tem ka pa lý ano nim þir ket ler için de be nim sen miþ tir. Bu na kar þý lýk þar ta bað lý ser ma ye bir tür de -
ðil, özel lik li bir ar tý rým yön te mi, baþ ka bir de yiþ le bi çi mi dir. Ka yýt lý ser ma ye nin, esas söz leþ me de
ya pý la cak bir dü zen le me ile "sis tem" ol mak tan çý ka rý lýp bir ar tý rým yön te mi ne dö nüþ tü rü lüp dö nüþ -
tü rü le me ye ce ði ne Ta sa rý nýn izin ve rip ver me di ði tar tý þýl ma sý ge rek li bir so run dur.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra baþ lan gýç ser ma ye si ve çý ka rýl mýþ ser ma ye kav ram la rý ný ge nel ola rak
ta ným la mak ta dýr. 

Üçün cü fýk ra: Hal ka açýk ol ma yan ano nim þir ket le rin, þart la rýn var lý ðýn da ka yýt lý ser ma ye sis -
te min den çýk ma la rý na ve ya çý kar týl ma la rý na iliþ kin bir hük me yer ve ri le rek boþ luk dol du rul muþ tur.
Sis tem den çýk ma ve ya çý kar týl ma da ha çok usu le iliþ kin hü küm le ri ge rek tir di ðin den bu na iliþ kin dü -
zen le me Ta sa rý nýn 210 un cu mad de si uya rýn ca Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya pý la cak,
çýk ma ya izin ve çý kart ma yet ki si bu Ba kan lýk ta ola cak týr. 

Dör dün cü fýk ra: SerPK'nýn 12 nci mad de si ka yýt lý ser ma ye yi, hal ka açýk ano nim þir ket ler ba -
ký mýn dan dü zen le yen ay rýn tý lý ku ral lar içer di ðin den, bu hük me gön der me ya pýl ma sý ge re ði du yul -
muþ tur. SerPK'nýn 12 nci mad de si nin iki ilâ al týn cý fýk ra la rý na ben zer hü küm le rin hal ka açýk ol ma -
yan ano nim þir ket ler için ön gö rül me si ne ge rek du yul ma mýþ týr. Çün kü, (a) hal ka açýk ol ma yan ano -
nim þir ket ler de yö ne tim ku ru lu na esas söz leþ me ile böy le bir yet ki ver me nin men fa at ler den ge si ne
uy gun düþ me ye ce ði, hat ta teh li ke li ola ca ðý dü þü nül müþ tür. (b) Ta sa rý nýn 357 nci mad de sin de ön gö -
rü len eþit lik il ke si nin yö ne tim ku ru lu nu da bað la dý ðý, bu il ke ye ay ký rý yö ne tim ku ru lu ka rar la rý nýn
Ta sa rý nýn 391 in ci mad de si do la yý sýy la ge çer siz ol du ðu þüp he siz dir. (c) Ta sa rý nýn aný lan 391 in ci
mad de si yö ne tim ku ru lu nu ye te ri ka dar de net le me al týn da tut mak ta ve pay sa hip le ri ni ko ru mak ta dýr.
(d) 461 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý, pay sa hip le ri ni yö ne tim ku ru lu nun rüç han hak la rý ný sý nýr lan dý -
ran ka ra rý kar þý sýn da SerPK m. 12'den da ha iyi ko ru mak ta dýr. (e) Ta sa rý, im ti yaz lý pay la rý sý nýr lan -
dýr mýþ týr. Ým ti yaz lý pay çý kar mak yet ki si nin esas söz leþ me ile yö ne tim ku ru lu na ta nýn ma sý, bu dü -
zen le me ile çe liþ mek te dir. Þir ket, im ti yaz lý pay la ra ge rek si nim du yu yor sa, esas söz leþ me si ni de ðiþ -
tir me li dir. (f) Ta sa rý nýn 480 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý prim li pay çý ka rýl ma sý ko nu sun da yö ne -
tim ku ru lu na yet ki ta nýn ma sý na izin ver mek te dir. (g) Ta sa rý nýn 391 in ci mad de si, SerPK'nýn 12 nci
mad de si nin al týn cý fýk ra sý hük mün den da ha et ki li ve te ori ye uy gun bir hü küm dür. Ni ha yet, hal ka
açýk ol ma yan ano nim þir ket ler de ka yýt lý ser ma ye ye iliþ kin ola rak Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý 210
un cu mad de uya rýn ca dü zen le me yet ki si ni ha iz dir. 

Mad de 333 - Ano nim þir ket le rin ku ru lu þun da ve esas söz leþ me de ði þik lik le rin de 4884 sa yý lý
Ka nun la ge ti ri len dar is tis na lý nor ma tif sis tem 6762 sa yý lý Ka nun da ay nen ko run muþ tur. Ay rý ca,
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ano nim þir ke tin ku ru lu þu nun ve esas söz leþ me de ði þik li ði nin hiç bir ma ka mýn iz ni ne tâbi tu tu la ma -
ya ca ðý ke sin bir tarz da be lir ti le rek nor ma tif sis te min, hü küm de ki is tis na dý þýn da mut lak ola rak uy -
gu lan ma sý vur gu lan mýþ týr. Bu ke sin ku ral SPK ve BDDK baþ ta ol mak üze re di ðer özerk ku rum la rý
da kap sar. Ka mu men fa ati yö nün den, kon tro lün ge rek li ol du ðu hal ler de il gi li ma kam, is tek le ri ni
STB ara cý lý ðý ile ger çek leþ ti re bi lir. Böy le ce Dev let kon tro lün de bü tün lük sað lan mýþ, çok baþ lý lýk ve
öz nel lik hu ku kun üs tün lü ðü ne ay ký rý ka bul edil miþ ve ana sis te min is tis na lar la yoz laþ tý rýl ma sý na en -
gel olun muþ tur. Hü küm de ki “hu kukî ko num ve ni te lik” ile ano nim þir ke tin ka mu sal yö nü bu lu nup
bu lun ma dý ðý, iþ let me ko nu su nun ka mu hiz me ti yö nün den özel lik ta þý yýp ta þý ma dý ðý, hal ka açýk olup
ol ma dý ðý ve ya ben ze ri özel lik le ri ha iz olup ol ma dý ðý kas te dil miþ tir. An cak bu hü küm SPK, BBDK
ve ben ze ri ku rum la rýn ken di il ke ve kri ter le ri ni Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý na bil dir me le ri ne ve bu
Ba kan lýk ile bu ko nu da iþ bir li ði yap ma la rý na en gel oluþ tur maz.

Mad de 334 - Bi rin ci fýk ra: 1936 ta rih li Ýs viç re Borç lar Ka nu nu nun 762 nci mad de sin den alý -
na rak 1957 yý lýn da 6762 sa yý lý Ka nun ile hu ku ku mu za gi ren, an cak çok az uy gu la na bi len ay ný Ka -
nu nun 275 in ci mad de si, di li gün cel leþ ti ri le rek Ta sa rý da ko run muþ tur. Söz ko nu su hü küm, SPK’nýn
ku rum sal yö ne tim il ke le ri bað la mýn da “ba ðým sýz üye” çer çe ve sin de de ya rar lý ola bi lir. 6762 sa yý lý
Ka nun da ki hü küm de yer alan, ka mu tü zel ki þi le ri nin de net le me ku ru lun da tem sil ci bu lun du ra bil me
hak ký, Ta sa rý nýn be nim se di ði ye ni de net le me dü ze ni do la yý sýy la hü küm den çý ka rýl mýþ týr.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra da ön gö rül müþ bu lu nan ka mu tü zel ki þi si nin tem sil ci si ni gö rev den al -
ma hak ký, ata ma hak ký nýn si met ri ði ol ma sý ne de niy le Ta sa rý da de vam et ti ril miþ tir.

Mad de 335 - Mad de ön-ano nim þir ke tin var lý ðý na iþa ret et mek te ve bu þir ke tin oluþ ma aný ný
açýk lý ða ka vuþ tur mak ta dýr. Ön-ano nim þir ket, tü zel ki þi li ði ha iz ano nim þir ket ten fark lý dýr. Aný lan
nok ta 355 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn sak lý tu tul ma sý ile vur gu lan mýþ týr. Ön-ano nim þir ket ile
ano nim þir ke tin ay rýþ ma sý sa de ce Ta sa rý nýn 12 nci mad de si ba ký mýn dan de ðil, or gan la rýn olu þu mu
ve yet ki le ri ni kul lan ma an la rý nýn be lir len me si baþ ta ol mak üze re bir çok di ðer hü küm yö nün den de
önem li dir. Ha kim gö rüþ uya rýn ca, ön-ano nim þir ket bir adî þir ket ve der nek ol ma yýp; bir el bir li ði
mül ki ye ti (þir ke ti) oluþ tu rur. Ön-þir ke tin or tak la rý (ku ru cu lar) ta cir sý fa tý ný ta þý maz lar. Þir ke tin tes -
ci li ile ön-þir ket tas fi ye siz so na erer. Tek ki þi ano nim þir ke tin de ise ön-þir ket tek ku ru cu nun özel
mal var lý ðý ni te li ði ni ta þýr. Türk hu ku kun da ön-ano nim þir ke tin ni te li ði ile hu kukî du ru mu öð re ti de
ve mah ke me ka rar la rýn da açýk lý ða ka vu þa cak týr. 

Mad de 336 - Ku ru luþ bel ge le ri sý nýr lý sa yý (nu me rus cla usus) ola rak be lir til miþ tir. Mad de, ku -
ru lu þun de net len me si (m. 351), so rum lu luk (m. 351, 358, 549, 562 ve 563), ser ma ye ar tý rým la rý na
ve di ðer kom þu ku rum la ra iliþ kin hü küm le rin uy gu lan ma sý yö nün den önem li dir. An cak, ku ru luþ
bel ge le ri nin ba zý la rý nýn so rum lu luk ba ký mýn dan dik kat le de ðer len di ril me si ge re kir. Me selâ, esas
söz leþ me ve ku ru luþ la il gi li her söz leþ me ve bu söz leþ me ler de ki her ka nu na (Ta sa rý ya) ay ký rý hü -
küm, Ta sa rý nýn 549 un cu mad de si çer çe ve sin de so rum lu lu ða yol aç maz. Ay ký rý lýk, 549 ve de va mý
hü küm le ri an la mýn da so rum lu luk do ðu ra cak ni te lik te ol ma lý ve ya Ta sa rý nýn 562 n ci mad de si bað la -
mýn da olay da su çun un sur la rý var ol ma lý dýr.

Hük mün ama cý, ale ni li ði sað la mak, giz li söz leþ me ya pýl ma sý ný ola bil di ðin ce ön le mek ve pay -
sa hip le ri söz leþ me si ni (sha re hol ders ag re ement) ku ru lu þun ve þir ket ler hu ku ku nun sa ça ðý nýn dý þýn -
da tut mak týr. Söz leþ me ler da hil, ku ru luþ la il gi li bü tün bel ge le rin si cil dos ya sý na tev di edil me si nin
se be bi bu dur. Giz li söz leþ me ve ya bel ge nin var lý ðý 349'a ay ký rý ise, mu va zaa oluþ tu ru yor ya da ku -
ru lu þun te mel gü ven ce si olan ön lem le ri per de li yor sa ka nu nen so rum lu luk do ðu ra bi lir. 

Söz leþ me le rin, ku ru luþ bel ge le ri nin so rum lu lu ðun ve do la yý sýy la 549, 562 ve 563 ün cü mad de -
le rin kap sa mý içi ne alýn ma sý nýn se be bi, ku rul mak ta olan þir ket üze rin den men fa at sað lan ma sý na ola -
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bil di ðin ce en gel ol mak týr. Bu hü küm 351 in ci mad de ile bir lik te ve ser ma ye nin ko run ma sý ama cý na
uy gun ola rak yo rum la nýp de ðer len di ril di ðin de, ser ma ye nin ve pay sa hip le ri nin ko run ma la rý, tat min
edi ci ve ra tio le gis'e uy gun bir þe kil de ger çek le þe cek tir.

Di ðer yan dan 336 ncý mad de, 353 ün cü mad de de ki fe sih da va sý yö nün den de önem ta þý mak ta
ve 356 ncý mad de de ön gö rü len ka nu na kar þý hi le hük mü ile ta mam lan mak ta dýr.

Mad de 337 - Bi rin ci fýk ra: Ta sa rý ted ri ci ku ru lu þa yer ver me di ði için, ku ru cu lar sa de ce anî
ku ru luþ sis te mi ne gö re ta ným lan mýþ týr. Hü küm, hu kukî (m. 549) ve ce zaî (m. 562 ve 563) hü küm -
le rin uy gu lan ma sý, ku ru cu lar be ya ný (m. 349) ve do lay lý ola rak ku ru lu þun de net len me si (m. 351)
yön le rin den önem ta þý mak ta, ay rý ca 338 in ci mad de ile bað lan tý için de bu lun mak ta dýr. Bir leþ me, bö -
lün me ve tür de ðiþ tir me gi bi ya pý de ði þik lik le rin de ve ye ni ku ru luþ þek li nin söz ko nu su ol du ðu hal -
ler de 337 nci mad de nin, do la yý sýy la yu ka rý da aný lan hü küm le rin uy gu la nýp uy gu lan ma ya ca ðý öð re -
ti ye bý ra kýl mýþ týr. Bu var sa yým lar da 337 nci mad de an la mýn da ku ru cu bu lu nup bu lun ma dý ðý so ru -
nun da ka nun ke sin bir ta výr al ma mýþ týr. Ku ru cu lar çev re si ni ge niþ le ten özel hü küm ler kar þý sýn da
337 nci mad de nin uy gu lan ma ka bi li ye ti yok tur. 

Ku ru cu nun hu ku ken ki þi ni te li ði ni ta þý ma sý, ya ni ger çek ve ya tü zel ki þi ol ma sý, ta ah hüt te bu lu -
na cak ve ku ru cu lar be ya ný ný (m. 349) im za la ya cak eh li yet te ol ma sý ge re kir. Ya rý (qu asi) tü zel ki þi -
le rin ta ným la rý, bun la rýn ku ru cu olup ola ma ya cak la rý ve di ðer el bir li ði mül ki ye ti top lu luk la rý nýn du -
ru mu nun öð re ti nin yo rum la rý na açýk ol du ðu þüp he siz dir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra ku ru cu lar çev re si ni ge niþ let miþ tir: He sa bý na pay ta ah hüt edil miþ ve
esas söz leþ me im za lan mýþ bu lu nan ki þi de ku ru luþ tan do ðan so rum lu luk ba ký mýn dan ku ru cu sa yýl -
mýþ, böy le ce hu kukî (m. 549) ve ce zaî (m. 562 ve 563) yap tý rým la rýn ve il gi li di ðer hü küm le rin kap -
sa mý na alýn mýþ týr. Ýkin ci cüm le, he sa bý na ta ah hüt ve im za iþ lem le ri ya pý lan ki þi yi, bu ki þi ta ra fýn dan
bi li nen ve bi lin me si ge re ken hu sus lar yö nün den tem sil ci ile eþit du rum da ka bul et miþ; so rum lu luk -
ta öz deþ lik il ke si ni be nim se miþ tir. 

Mad de 338 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, ku ru cu lar için as garî bir sa yý ön gör me miþ, böy le ce
tek ki þi lik ano nim þir ke tin ku rul ma sý na ve tek pay sa hi bi ile de vam et me si ne izin ver miþ tir. Þir ke tin
-is tis na en- pay sa hi bi ol du ðu du rum lar da þir ket pay sa hi bi ola rak ka bul edil me miþ tir. Tek ki þi lik ano -
nim þir ket bü tün dün ya uy gu la ma sýn da ge rek si ni mi du yu lan bir hu kukî or ga ni zas yon þek li dir. Bu
þe kil “þir ket” kav ra mý na ay ký rý ol ma dý ðý gi bi sa nýl dý ðý nýn ak si ne mu va za aya da pek mü sa it de ðil dir.
Da ha doð ru bir ifa dey le her han gi bir þir ket tü rü ne ka dar kö tü ye kul la ný la bi lir ve ma va zaa ara cý ola -
bi lir se, tek ki þi lik þir ket de o ka dar kö tü ye kul lan ma ve mu va zaa ko nu su ola bi lir. Tek pay sa hip li bir
ano nim þir ket, bin ler ce per so ne le, yay gýn bir ör gü te ve ka la ba lýk bir yö ne tim ku ru lu na sa hip ola bi -
lir. Tek pay sa hip li bir ano nim þir ket te bu pay sa hi bi bir ger çek ki þi ola bi le ce ði gi bi, bir tü zel ki þi,
bin ler ce pay sa hi bi bu lu nan bir pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket ve ya baþ ka bir ser -
ma ye þir ke ti de ola bi lir. Ba tý da tek pay sa hip li ano nim þir ket ler sa de ce bir li mi ted þir ket ve ya iþ let -
me ci va kýf ta ra fýn dan oluþ tu rul mak ta dýr. Ýþ let me ci lik ya pan vak fýn Türk Me denî Ka nun da ta nýn ma -
mýþ ol ma sý önem li bir ek sik lik tir. An cak tek pay sa hip li ve ya or tak lý ano nim ve li mi ted þir ket le rin,
hu ku ku muz da da bü yük ge rek si ni mi du yu lan iþ let me ci va kýf la rýn yo lu nu aça ca ðý ve Türk hu ku ku -
nun bu su ret le bir dü zen le me ye ka vu þa ca ðý dü þü nül mek te dir. Tek pay sa hi bi ve ya or ta ðý bir iþ let me -
ci va kýf olan bir ano nim ve ya li mi ted þir ket ku rum sal laþ ma nýn en uy gun ara cý dýr. Ba þa rý lý ve yer le -
þik ki mi ai le þir ket le ri ni tek ki þi lik ano nim þir ke tin su na ca ðý ola nak lar la da ðýl mak tan ve kay bol mak -
tan kur tul ma la rý bu ör güt len me þek liy le müm kün ola bi le cek tir. Tek pay sa hip li ve ya or tak lý ano nim
ve li mi ted þir ket ler bað la mýn da olu þa cak öð re ti nin ve il ke sel yar gý ka rar la rý nýn Türk hu ku ku na kat ký-
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la rý bir sü re son ra gö rü le cek tir. Bu gün kü mo dern öð re ti de “þir ket” kav ra mý ný bir den zi ya de or tak ta -
ným la ma mak ta, be lir le yi ci un sur ti carî iþ let me yi mer kez alan ti carî, sý naî ve ya hiz me te dö nük or ga -
ni zas yon ol mak ta dýr.

Hü küm de 330 un cu mad de sak lý tu tu la rak özel ka nun la rýn as garî bir sa yý ön gör me le ri ne ge çer -
li lik ka zan dý rýl mýþ týr. Böy le ce AET'nin þir ket le re iliþ kin 89/667 sa yý lý Oni kin ci Yö ner ge si nin ta ný -
dý ðý ola nak tan ya rar la nýl mýþ týr. Bu hü küm açýk ça be lir li, ta ným lan mýþ bir ano nim þir ket "tip"inin ka -
nunî tip ola rak ka bul edil me miþ bu lun du ðu nu, ya ni esas ti pin hal ka açýk ve ya ka pa lý ano nim þir ket
ol ma dý ðý ný da be lirt mek te, sý nýr la yý cý bir tür öð re ti si ne bað lý ka lýn ma dý ðý ný or ta ya koy mak ta dýr. Tek
ki þi lik ano nim þir ket, in ter alia, þir ket ler top lu lu ðun da ça tý þir ket ola rak kul la ný la bi lir, ku rum sal laþ -
ma ya yar dým cý ola bi lir, va kýf iþ let me ci li ði ni ko lay laþ tý ra bi lir. Tüm bu iþ lev le rin ye ri ne ge ti ri le bil -
me si için uy dur ma pay sa hi bi ya rat mak þek lin de ki hi le-i þer'iye ye ka pý la rý ka pat tý ðý için hu kukî dü -
rüst lü ðe ve ger çek çi li ðe de uy gun dur. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, iþ lem ve hu kuk gü ven li ði ile þef faf lýk il ke le ri nin ge re ði ola rak ön gö -
rül müþ tür; 574 ün cü mad de ile ko þut tur.

Mad de 339 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, ano nim þir ke tin söz leþ me sel ni te li ði ni vur gu la mak -
ta, Ta sa rý nýn 335 in ci mad de si an la mýn da ku ru cu iþ le min be lir le yi ci ve ta ným la yý cý bel ge si nin as garî
ka nunî içe ri ði ni be lir le mek te ve söz leþ me nin ku rul ma sý nýn þeklî þar tý ný gös ter mek te dir.

Esas söz leþ me iki tür hü küm gru bu nu içe rir. Bun lar dan bi rin ci si þeklî, ikin ci si ise maddî hü -
küm ler den olu þur. Þeklî olan lar, or gan la rýn olu þu mu ile il gi li dir; mut lak zo run lu ni te lik ta þýr lar. Ýkin -
ci grup ise, þir ke tin ku ru cu la rý ve ge le cek te ki pay sa hip le ri ara sýn da ki iliþ ki le ri dü zen le mek te ve bir
çe þit pay sa hip le ri ara sý ana ya sa iþ le vi gör mek te dir. 

Ta sa rý nýn bu mad de sin de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 279 un cu mad de si ana nok ta la rýy la ko run muþ,
yal nýz esas söz leþ me de bu lun ma sý ge rek li ka yýt lar ay rýn tý lý bir þe kil de ya zýl mýþ ve da ha açýk bir ifa -
de kul la nýl ma ya ça lý þýl mýþ týr. Ka yýt la rýn te ker te ker açýk lan ma sý na ge rek yok tur. Çün kü, hem ka yýt -
la rýn an lam la rý açýk týr hem de bun la rýn her bi ri ne ile ri de sý ra sý gel di ðin de ay rýn tý lý ola rak yo rum ge -
ti ril miþ tir. 

Ýkin ci fýk ra: Bu fýk ra esas söz leþ me nin as garî zo run lu içe ri ði ni gös ter mek te dir. Zo run lu içe ri -
ðin bir kaç iþ le vi var dýr: (a) Zo run lu içe ri ðe uyul ma mýþ sa, si cil mü dü rü esas söz leþ me yi ta mam lan -
ma sý ve ya dü zel til me si için ge ri çe vi rir. (b) Zo run lu içe ri ðe da hil olup da esas söz leþ me de ön gö rül -
me miþ bir hu sus üçün cü ki þi le re, hat ta bir ký sým öð re ti ye gö re, pay sa hip le ri baþ ta ol mak üze re hiç
kim se ye kar þý ile ri sü rü le mez. Tes cil edi len içe rik ile ilân olu nan içe rik fark lý ise Ta sa rý nýn 37 nci
mad de si uy gu la nýr. (c) his se se net le ri nin dev re di le bil me le ri nin bað lý ol du ðu þart la ra iliþ kin ola rak
üçün cü ki þi yi ay dýn la tý cý bil gi ve rir. (d) þir ke tin kim lik özel lik le ri ni or ta ya ko yar, þir ke ti üçün cü ki -
þi le re ta ný týr. Bu se bep le hü küm, ka mu yu ay dýn lat ma açý sýn dan da iþ lev sa hi bi dir. Ni ha yet en önem -
li si ikin ci fýk ra, þir ke ti il gi len di ren bir çok iþ le min hu kukî te me li ni ve da ya na ðý ný oluþ tur mak ta dýr.

Üçün cü fýk ra: Ýlk yö ne tim ku ru lu üye le ri nin esas söz leþ me ile atan ma la rý anî ku ru lu þun ni te -
li ði ge re ði dir. Bu or ga nýn þir ke tin tü zel ki þi lik ka zan ma sý ile olu þup ça lý þa bil me si için üçün cü fýk -
ra nýn var lý ðý zo run lu dur. 

Mad de 340 - Ta sa rý nýn ye ni olan bu mad de si, nor ma tif sis te min zo run lu bir par ça sý dýr. Alm.
POK 23 (5) pa rag ra fýn dan esin le ne rek ka le me alýn mýþ bu lu nan bu hük mün, Al man öð re ti sin de bir
çok kar þý tý var dýr; Tür ki ye'de de hük mün eleþ ti ri le ce ðin den þüp he edil me miþ, bu hu sus da he sa ba
ka tý la rak hü küm ön gö rül müþ tür. Mad de yi eleþ ti ren ler, hük mün, esas söz leþ me nin dü zen len me sin de
pay sa hip le ri nin ira de le ri ne pek az yer bý rak tý ðý ný, bü tün esas söz leþ me le rin bir ör nek hâle gel me si -
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ne se bep ola ca ðý ný; em re di ci ol ma yan hü küm le rin be lir len me si tar týþ ma sý ný ya ra ta ca ðý ný; ti ca ret si -
ci li mü dü rü ne ge niþ tak dir yet ki si ve ril miþ ol du ðu nu ile ri sü rer ler. An cak hük mün, açýk ça ge çer siz
olan, pay sa hip le riy le ala cak lý la rýn hak la rý ný ze de le yen ve ya sý nýr la yan dü zen le me le rin esas söz leþ -
me le re gir me si ne en gel ol du ðu, ba zý ku rum ve ku ru luþ la rýn þir ket le re is te dik le ri esas söz leþ me hü -
küm le ri ni da yat ma la rý yo lu nu ka pat tý ðý, bu ya ra rýn da Ül ke miz açý sýn dan kü çüm sen me ye cek de re -
ce de önem ta þý dý ðý ve hu ku kun üs tün lü ðü il ke si nin sað lan ma sýn da et kin bir rol oy na ya ca ðý; esas
söz leþ me hü küm le ri nin ge çer li li ði ne iliþ kin da va la rýn sa yý sý ný azalt mak gi bi bir ya ra rý da be ra be rin -
de ge tir di ði dik ka te alýn ma sý ge re ken nok ta lar dan sa de ce bir ka çý dýr. Ano nim þir ket ler hu ku kun da
bi rey sel pay sa hip li ði hak la rý ile az lýk hak la rý öð re ti si nin bu gün git tik çe et ki si ni kay be den söz leþ me
öz gür lü ðü il ke si ni sý nýr lan dýr dý ðýn dan þüp he edi le mez. 

Di ðer yan dan bu hü küm do lay lý bir þe kil de bir mut lak pay sa hip li ði ve az lýk hak ký da ya rat mak -
ta dýr. Her iki hak kýn da aný lan hak lar da ki da va lis te si ni zen gin leþ tir di ði þüp he siz dir. Ay rý ca, ka nun -
da em re di ci ni te lik ta þý ma yan bir çok hü küm bu lun du ðu ger çe ði nin de hük mün bir ör nek esas söz -
leþ me ler ya ra ta ca ðý eleþ ti ri si nin hak lý lýk te mel le ri ni sor gu la na bi lir hâle ge tir di ði de mu hak kak týr. 

Mad de, ikin ci cüm le sin de Al man hük mün den ay rýl mak ta dýr. Cüm le nin ama cý, Ser ma ye Pi ya -
sa sý Ka nu nu, Ban ka lar Ka nu nu, FKK gi bi ano nim þir ket le re iliþ kin ço ðu kez yo rum güç lü ðü içe ren
ka nun la ra ken di ko nu la rý çer çe ve sin de ser bes ti ta ný mak týr. Hü küm uya rýn ca bu ka nun lar ken di alan -
la rý na öz gü le ne cek, Türk Ti ca ret Ka nu nu na mü da ha le de bu lu na ma ya cak týr. Yar gý ka rar la rý nýn da bu
il ke ye özen le ha yat ve re ce ði dü þü nül mek te dir.

340 ýn cý mad de, bu Ka nu nun her han gi bir hük mün den açýk ça an la þýl ma sa bi le, esas söz leþ me
ile, yö ne tim ku ru lu üye le ri baþ ta ol mak üze re yö ne ti ci ler, de net çi ler, iþ lem de net çi le ri ve ben ze ri ki -
þi ler için yaþ, ek mes lekî ni te lik ler ve ki þi sel þart lar ko nul ma sý na; ko mis yon lar ve ku rul lar oluþ tu -
rul ma sý na; þe ref baþ kan lýk la rý ve da nýþ ma kon sey le ri ih das olun ma sý na, ku rum sal yö ne tim il ke le ri -
nin uy gu lan ma sý na en gel de ðil dir. Çün kü, her ano nim þir ket, yö ne ti ci le rin de Ka nun da ön gö rü len le -
re ek ola rak ni te lik ler ara mak, yaþ sý nýr la rý koy mak ve da nýþ ma ku rul la rý kur mak hak ký na sa hip tir.

Hü küm de ki "ka nun da açýk ça izin ve ril miþ se" iba re si, mad de nin laf zýn dan "sa pa bil me" imkâný -
nýn açýk ça an la þýl ma dý ðý du rum lar da, ama ca uy gun dü þen, me to do lo ji öð re ti si ne ay ký rý ol ma yan,
tat min edi ci ge rek çe le re da ya nan, so nuç la rý adil olan ve men fa at ler den ge si ni gö ze ten bir yo rum la
"sa pa bil me"nin hak lý lýk ka zan dý ðý var sa yým la rý da kap sa mak ta dýr. Ka nu nun so mut olay hak kýn da
sus tu ðu hal ler de ka nunî boþ lu ðun dol du rul ma sý na iliþ kin me to do lo ji ku ral la rý uy gu la nýr. 

Mad de 341 - Bu mad de, ser ma ye nin ko run ma sý il ke si nin bir ge re ði ola rak ön gö rül müþ tür. Hü -
küm, sað lýk lý bir ku ru lu þun ge re ði olan ser ma ye nin ko run ma sý na (Ge nel Ge rek çe 57 nu ma ra lý pa -
rag raf) iliþ kin de ne ti mi, no ter aþa ma sýn da baþ lat mak ta, ku ru luþ ta so rum lu luk ta þý yan ki þi ler ara sý na
no te ri de kat mak ta dýr. Mad de no te re im za la rýn ona yý ya nýn da, pay la rýn ta ma mý nýn ka yýt sýz ve þart -
sýz ta ah hüt olu nup olun ma dý ðý ný in ce le mek gö re vi ni ver mek te dir. Ta ah hü dün þart sýz ve ta ah hüt ko -
nu su nun da yük süz ol ma sý ge re ði 335 in ci ve 342 nci mad de ler de ön gö rül müþ tür. Ýn ce le me, ta ah -
hü dün bu lu nup bu lun ma dý ðý ve bir þar ta bað la nýp bað lan ma dý ðý ile sý nýr lý dýr. No ter, ta ah hü dün mu -
va za adan arî olup ol ma dý ðý ný in ce le mek zo run da de ðil dir. Çün kü no ter, açýk ça bel li olan hal ler dý -
þýn da bu nu be lir le ye mez. No ter, 339 un cu mad de ge re ði ku ru cu la rýn im za sý nýn onan ma sý için esas
söz leþ me ken di si ne ib raz edil di ðin de in ce le me si ni ya pa cak ve esas söz leþ me nin al tý na onay þer hi ni
ko ya cak týr.

Mad de 342 - 342 nci mad de, ano nim þir ke te ser ma ye ola rak ko nu la bi le cek ayînla rý ve bun la -
rýn hu kukî du rum la rý ný ge nel hü küm ler den fark lý ola rak, an cak il gi li mad de yi sak lý tu ta rak dü zen le -
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miþ tir. Üze rin de sý nýr lý aynî bir hak, ha ciz ve ya ted bir bu lu nan, nak den tak dir ve dev ro lu na ma yan
ayînla rýn ano nim þir ke te ser ma ye ola rak ko nul ma sý, ser ma ye nin ko run ma sý il ke si ile bað daþ maz bu -
lun muþ tur, 6762 sa yý lý Ka nun da dü zen len me yen bu nok ta açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. Ta pu ya bað -
lan ma mýþ, zil yed li ðin dev ri yo lu ile dev re di len ta þýn maz lar so ru nu nun iç ti ha ta bý ra kýl ma sý uy gun
gö rül müþ tür.

"Fikrî mül ki yet hak la rý" iba re si, fi kir ve sa nat eser le ri ni, bað lan tý lý hak la rý, mar ka la rý, ta sa rým -
la rý, pa tent le ri, coð rafî iþa ret le ri, tes cil edil me miþ hak lar ile bil gi le ri, bit ki ge liþ ti ril me si ni, ya ni ýs -
lah çý hak la rý ný, ya rý ilet ken le rin to pog raf ya la rý ný kap sa ya cak þe kil de ge niþ an la þýl ma lý dýr. Elek tro -
nik or tam lar, ka zan dýk la rý de ðer do la yý sýy la hük me da hil edil miþ tir. An cak, dev re di le bil me ve nak -
den tak dir olu na bil me þar tý nýn ge rek fikrî mül ki yet hak la rý ge rek elek tro nik or tam lar için de ara na -
ca ðý þüp he siz dir. Ay rý ca, fikrî mül ki yet hak la rý ile elek tro nik or tam lar çok çe þit li tür le ri içer dik le ri
için bu tür ler den ba zý la rý, özel lik le bað lan tý lý hak lar, me selâ bir ký sým fo nog ram ya pým cý sý hak la rý
ser ma ye ola rak ko nul ma ya mü sa it ol ma ya bi lir, ya da bu hak la rýn de ðer len di ril me le ri so run oluþ tu -
ra bi lir. Ta sa rý nýn 343 ün cü mad de si ne gö re ya pý la cak de ðer len dir me de, bi lir ki þi ler bu nok ta yý be -
lirt mek, mah ke me nin dik ka ti ni çe ken, ifa de si açýk olan ve ke sin ni te lik ta þý yan gö rüþ be yan et mek -
le yü küm lü dür ler. 351 in ci mad de uya rýn ca, ku ru luþ de net çi si nin sö zü edi len ko nu lar da gö rüþ ve
ikaz la rý ný si cil me mu ru na açýk ola rak bil dir me si ge re kir. 

Mad de 343 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 283 ün cü mad de si ve 303 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýy la
ben zer lik ler ta þý yan bu hü küm, aynî ser ma ye ile ku ru luþ sý ra sýn da dev ra lý na cak iþ let me ve ayînla ra,
mah ke me ta ra fýn dan ata nan bi lir ki þi ler ce de ðer bi çil me si uy gu la ma sý ný, sað la dý ðý gü ven lik se be biy -
le de vam et tir mek te, böy le ce ser ma ye nin ko run ma sý il ke si nin ge re ði ni ye ri ne ge tir mek te dir (Ge nel
Ge rek çe, 57 ve 60 nu ma ra lý pa rag raf). Bi lir ki þi sa yý sý mah ke me ta ra fýn dan be lir le nir. An cak, Ta sa rý -
nýn 128 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý uya rýn ca, bi lir ki þi ta ra fýn dan be lir le nen de ðer le rin ay nen esas
söz leþ me ye ya zýl ma la rý ge rek ti ðin den ve ta þýn maz la rýn ta pu ya þerh ve ril me le ri ve ta þý nýr la rýn da tev -
di edil me le ri þart ol du ðun dan, ti ca ret si ci li mü dü rü mah ke me bi lir ki þi le rin ce ya pýl mýþ de ðer len dir -
me yi de ara ya cak, ak si hal de aynî ser ma ye yi ka bul et me ye cek tir. Mev cut dü zen le me ile Ta sa rý ara -
sýn da ba zý fark lý lýk var dýr: (1) Bi lir ki þi ler ra por la rýn da, seç tik le ri de ðer le me yön te mi nin so mut olay
için hem en adil hem de en uy gun yön tem ol du ðu nu açýk la ma lý dýr lar. Bu þart, bi lir ki þi le rin so mut
olay ger çe ði nin icap et tir di ði uz man lý ða sa hip ol ma la rý, ay rýn tý lý ve kar þý laþ týr ma la rý içe ren açýk la ma -
lar yap ma la rý zo run lu ðu na da iþa ret eder. (2) Ra por resmî ni te lik ta þý dý ðýn dan, mev zu atý mýz da ki
"resmî" ev ra ka iliþ kin hü küm le re tabîdir. (3) Ta sa rý da ra po ra açýk ça iti raz hak ký ta nýn mýþ týr. (4) Ala -
cak la rýn ser ma ye ola rak ko nul ma sý ha lin de bun la rýn var lý ðý ve de ðe ri, ye min li malî mü þa vir ve ya ser -
best mu ha se be ci malî mü þa vir ra po ruy la be lir le nir. Bu ra por da "resmî" ni te lik ta þýr.

Di ðer ba zý ka nun lar da yer alan ve "mah ke me ce atan mýþ bi lir ki þi" il ke si ne is tis na ge ti ren, dü -
zen le me le rin ge çer li li ði ni ta ný yan, ya ni bun la rý sak lý tu tan bir hük me, mad de de bi linç li bir þe kil de
yer ve ril me miþ tir. Te mel bir Ka nun olan Türk Ti ca ret Ka nu nu nun söz ko nu su de ðer le me nin mah -
ke me ta ra fýn dan atan mýþ bi lir ki þi ler ce ya pýl ma sý na iliþ kin il ke si nin baþ ka ka nun lar la aþýl ma sý uy gun
gö rül me miþ, hat ta uy gu la ma dik ka te alýn dý ðýn da mezkûr is tis na sa kýn ca lý bu lun muþ tur. Çün kü,
mah ke me ce atan mýþ bi lir ki þi nin ber ta raf edil me si "bü rok ra tik" bir en ge lin kal dý rýl ma sý ol ma yýp bir
gü ven ce nin yok edil me si dir. Ge nel Ge rek çe nin 093. nu ma ra sýn da yer alan ra por da, ba zý hal ler de
aynî ser ma ye ko nul ma sýn da bi lir ki þi de ðer le me sin den vaz ge çi le bi le ce ði ne iliþ kin gö rüþ ler he nüz
gü ve ni lir bir sis te mi iþa ret ede me miþ tir. Ay rý ca, özel bir ka nun la de ðer le me yet ki si nin bir ki þi ve ya
ku ru ma ve ril me si ha lin de 550, 551, 562 ve 563 ün cü mad de ler baþ ta ol mak üze re, çe þit li so rum lu -
luk hü küm le ri uy gu lan maz du ru ma gel mek te dir. Sis te me bu çap ta is tis na ge ti ril me si ne izin ver me -
mek iþ lem gü ven li ði nin ge re ði dir.
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Ra po ra ya pý lan iti ra zýn mah ke me ce en hýz lý þe kil de so nuç lan dý rýl ma sý ra tio le gis ge re ði dir. Hü -
küm de ki ti ca ret mah ke me si nin yet ki si ke sin dir. 

Mad de 344 - Bi rin ci fýk ra: Ka pa lý ano nim þir ket ler de, ser ma ye nin tü mü nün tes cil den ön ce
öden me si zo run lu ðu nun bu tür þir ket ler için ge rek li ol ma dý ðý il ke sin den ha re ket eden Ýs viç re
(m. 632) ve Al man ya (m. 36a) gi bi ül ke ler de de ha la ay ný sis te min var lý ðý gö zö nü ne alý na rak, mad -
de ile, den ge li bir dü zen le me ge ti ril miþ tir. 

Hu ku ku mu za 559 sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me ile ge len, pay be de li nin ne oran da ne
za man öden me si nin þart ol du ðu ko nu sun da ki be lir siz lik, 344 ün cü mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da, na -
kit kar þý lý ðý pay ta ah hüt edil miþ ol ma sý ha lin de, pay be de li nin en az yüz de yir mi be þi nin, tes cil den
ön ce öden me si zo run lu ðu açýk ça ön gö rü le rek, or ta dan kal dý rýl mýþ týr. Ka lan ser ma ye bor cu nun, tes -
ci li iz le yen yir mi dört ay için de öden me si þar tý ile ser ma ye nin öden me miþ kýs mý nýn "unu tul ma ya bý -
ra kýl ma sý" sað lan mýþ, bu yol la ser ma ye nin ko run ma sý il ke si ne (Ge nel Ge rek çe 57 ve 60 nu ma ra lý
pa rag raf) uy gun ha re ket edil miþ tir. Ba ki ye nin öde til me si ni sað la mak ve ge rek liy se 210 un cu mad -
de nin dör dün cü fýk ra sý hük mü uya rýn ca fe sih da va sý aç mak Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn gö re vi -
dir. Ýh raç pri mi nin ta ma mý nýn öden me si de açýk ça hü küm al tý na alýn mýþ týr. Pri min ta ma mý nýn öden -
me si zo run lu ðu ile bir yan dan tak si din müm kün olup ol ma dý ðý te red dü dü nün or ta dan kal dý rýl ma sý,
di ðer ta raf tan da öz var lý ðýn güç len di ril me si amaç lan mýþ týr.

Ýkin ci fýk ra: SerPK tak sit li öde me yi uy gun gör me di ðin den, aný lan Ka nu nun il gi li hü küm le ri
te red düt le re yol açýl ma ma sý için sak lý tu tul muþ tur. 

Mad de 345 - 559 sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me ile yü rür lük ten kal kan 288 in ci mad de -
den esin le nen bu hü küm, 344 ün cü mad de nin ge re ði dir. 

Mad de 346 - Ted ri ci ku ru lu þun kal dý rýl mýþ ol ma sý sis te mi miz de bir boþ luk ya rat ma ya cak týr.
Çün kü, 6762 sa yý lý Ka nu nun ya rým yüz yý lý aþan uy gu lan ma sü re ci için de, bu ku ru lu þa he men hiç
baþ vu rul ma mýþ týr. 346 ncý mad de, ted ri ci ku ru lu þun kar þý la ya ma dý ðý hal ka açýk ku rul ma ge rek si ni -
mi ne ce vap ver mek ama cýy la ön gö rül müþ tür. “Hal ka öne ril me ile” hal ka arz kas te dil miþ tir. Te rim -
ler öz deþ tir. Hük mün me ka niz ma sý ký sa ca þöy le açýk la na bi lir: Hal ka ar ze dil me si dü þü nü len na kit
kar þý lý ðý pay lar bir, bir kaç ve ya tüm ku ru cu lar ta ra fýn dan ta ah hüt edi lir, an cak bu pay la rýn 344 ün -
cü mad de ye gö re öden me si ge re ken pe þin tu ta rý ban ka ya ya tý rýl maz. Çün kü, bu pay la rýn be del le ri -
nin ta ma mý, hal ka sa týþ sü re si nin so nun da, halk tan el de edi le cek sa týþ ha sý la týn dan öde ne cek tir. Bu
pay la rýn hal ka arz edi le cek le ri esas söz leþ me de ön gö rü lür. Bu, hem söz ko nu su pay la rýn sa hip le ri -
nin hem de þir ket or gan la rý nýn ta ah hü dü dür. Bu ta ah hüt ku ru lu þun bir par ça sý ný oluþ tu rur. Ta ah hü -
dün mu ha ta bý ser ma ye pi ya sa sý ya tý rým cý la rý dýr. Bu ki þi sel te mel de be lir li ol ma yan kit le nin da va
hak ký na sa hip olup ol ma dý ðý öð re ti fa ali ye ti ni ge rek ti rir. An cak, da va hak ký yö ne tim ku ru lun da dýr.
Yö ne tim ku ru lu nun ihmâli so rum lu lu ða ne den ola bi lir. Hük mü Ka nu nun 350 nci mad de si ta mam -
lar. Söz ko nu su pay la rýn þir ke tin tes ci lin den iti ba ren iki ay için de pay se ne di ne bað la nýp hal ka arz
edil me le ri þart týr. Ak si hal de, öden me si ge re ken as garî be del mezkûr pay la rý ta ah hüt et miþ olan lar -
ca öde nir. Ay rý ca þir ke tin taz mi nat hak la rý sak lý dýr. Bu ge rek li lik, hük mün ikin ci fýk ra sýn da açýk ça
ifa de edil miþ tir. Bu hük me gö re pay ta ah hü dün de bu lu nan lar ön gö rü len be de li öde me dik çe söz ko -
nu su pay lar için oy kul la na maz lar (435 in ci mad de ye ba kýl ma lý dýr).

Hal ka ar zýn SerPK hü küm ve teb lið le ri ne gö re ya pý la ca ðý ve sa týþ sü re si da hil arz ve sa tý þa iliþ -
kin bü tün sü re cin SPK'nýn gö ze tim ve de ne ti mi al týn da bu lu na ca ðý þüp he siz dir. Çün kü, "hal ka arz"
SerPK'ya ta bi dir. Hal ka arz için SerPK ve il gi li teb lið le re gö re SPK'nýn, pay la rý ta ah hüt eden ler den
ge rek li ga ran ti le ri ala ca ðý, hat ta bu ga ran ti le rin tam gü ven ce sað la mak ama cýy la tes cil den ön ce is -
ten me si ne bir en gel bu lun ma dý ðý açýk týr. 
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Hal ka ar zýn, no mi nal de ðer (ve var sa prim li be del) ile ya pýl ma sý þart de ðil dir. Pay lar, bu tu tar -
la rýn üze rin de ya ni, no mi nal de ðe re ve ya prim li be de le kâr ek len me si su re tiy le de hal ka ar ze di le bi -
lir ve ara da ki fark, pay la rý ta ah hüt eden le re ka lýr. 

Hü küm, hu ku ken oluþ muþ ve se ne de bað lan mýþ pay la rýn hal ka ar zý ný ön gör mek te; ku ru luþ aþa -
ma sýn da hal ka ar zý ya pa cak olan gi ri þim ci le re, ara cý ku rum la ra ve ban ka la ra baþ lan gýç ta pay be de -
li ni kýs men ve ya ta ma men öde me yü kü mü ge tir me mek te; ku rul mak ta olan þir ket te ki pay la rýn tü mü -
nün ta ah hüt olun ma sý ve ta ah hüt edil miþ pay la rýn tes cil le oluþ ma sý il ke si ne bað lý ka lýp te ori ye uy -
gun bu lun mak ta; ar zýn ta ah hüt tu ta rý nýn üs tün de, ya ni "kârlý" ya pýl ma sý na ola nak sað la ya rak gi ri -
þim ci le ri ce sa ret len dir mek te; hal ka ar ze di le cek pay se ne di be del le ri nin ta ma mý nýn alýn ma sý ný ön gö -
re rek SerPK ile tam uyum için de bu lun mak ta; sa de ce kar þý lý ðý na kit olan pay la rýn bu þe kil de hal ka
ar zý na izin ve rip ayîn kar þý lý ðý pay la rý dýþ la ya rak bir ta raf tan hal ka ar zý iþ lem le re boð ma mak ta, di -
ðer ta raf tan SerPK'nýn sý nan mýþ yer le þik dü zen le me si ni de vam et tir mek te dir. Hal ka ar ze di le cek
pay la rýn be del le ri nin, çý ka rýl ma gi der le ri ile bir lik te gü ven ce al tý na alýn ma sý sis te min bir di ðer üs -
tün ya ný dýr. Böy le ce 346 n cý mad de uy gu la ma ve te ori ye uy gun, iþ le ye bi lir bir hal ka açýk ku ru luþ
sað la mýþ týr. Sis te mi, 549 ve de va mý mad de hü küm le ri ile 562 ve 563 ün cü mad de de ki ce zaî hü küm -
ler ta mam la mak ta dýr.

Mad de 347 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 286 ncý mad de si nin tek ra rý olan bu hü küm, ge niþ uy gu la ma -
dan do ðan zen gin bir de ne yim bi ri ki mi ne sa hip tir. Hü küm, pa yýn iti barî de ðe ri ile çý kar ma (ih raç,
emis yon) pri mi ni (agi oyu) ayýr mak ta dýr. As garî çý kar ma be de li iti barî de ðe re eþit tir. Be del iti barî de -
ðe rin al tý na in di ði tak dir de, hük mün bi rin ci cüm le si, ya ni ya sak ihlâl edil miþ olur. Bu hal, pay la rýn
iti barî de ðe ri nin 476 ncý mad de ye ay ký rý ol ma sý ile ka rýþ týr ma ma lý dýr. Fark 476 ncý mad de nin üçün -
cü fýk ra sý hük mün den an la þý lýr. Pay lar esas söz leþ me de ön gö rü len iti barî be del den aþa ðý bir be del le
ih raç edil miþ ler se ba zý yap tý rým lar uy gu la nýr, ba zý so nuç lar do ðar. (a) Ya sa ða ay ký rý lý ðýn ilk so nu cu,
si cil me mu ru nun þir ke tin ku ru lu þu nun ve ya ser ma ye ar tý rý mý nýn tes ci li ni red det me si dir. 336 ncý mad -
de de ki ku ru luþ bel ge le rin den bu ay ký rý lýk ko lay ca tes pit edi le bi lir. Bu ay ký rý lýk tes pit edil me miþ ve
þir ket tes cil olun muþ sa, bu nun so nuç la rý 353 ün cü mad de de dü zen len miþ tir. So run, 353 ün cü mad de -
de ki fe sih da va sý 445 in ci mad de ve 447 nci mad de nin (c) ben di ile çö zü lür. An cak fe sih da va la rý nýn
sü re ye bað lý ol ma la rý ve 447 nci mad de nin (c) ben di hük mü nün her han gi bir se bep le uy gu la na ma -
ma sý ha lin de, öð re ti ve iç ti hat yo lu açýk ol mak üze re, ta ah hüt te bu lu na na ve onun ha lef le ri ne, far ký
ödet mek 551 in ci mad de hük mü ne uy gun dur. Çün kü, 347 nci mad de aynî ser ma ye ye de uy gu la na ca -
ðý na gö re, 551 in ci mad de de ki so rum lu lu ðun na kit ta ah hüt te de uy gu lan ma sý na en gel bu lun ma mak -
ta dýr. Di ðer yan dan ge re ðin de 352 nci mad de uy gu la na cak týr. Ay ný ai le ye da hil bu lun du ðu muz ya -
ban cý hu kuk lar da da öð re ti ve yük sek mah ke me ler ay ný so nu ca var mak ta dýr. Ak si so nuç, özel lik le
ser ma ye ar tý rým la rýn da ser ma ye azal týl ma sý gi bi ra tio le gi se uy ma yan so nuç la ra yol aça bi lir. 

Ko nul muþ aynî ser ma ye ye yük sek de ðer bi çil miþ ol ma sý do la yý sýy la, ih raç be de li nin iti barî de -
ðe rin al tý na düþ müþ ol ma sý ha lin de de hü küm bü tün so nuç la rý ile uy gu la nýr. 551 in ci mad de de ki za -
ra rýn taz mi ni en az ger çek de ðer ile iti barî de ðer ara sýn da ki far ký kar þý lar. Bu hal de so rum lu luk, ku -
ru cu la rý da kap sar.

Ser ma ye ar tý rým la rýn da 347 nci mad de ye ay ký rý ge nel ku rul ka ra rý 447 nci mad de nin (c) ben di
uya rýn ca ge çer siz dir. Ay ný tarz da ta ah hüt le rin de ge çer siz sa yýl ma sý ge re kir. Böy le ce ku ru luþ ile ser -
ma ye ar tý rý mý ara sýn da bir fark doð mak ta ve bu fark 447 nci mad de nin (b) ben di hük mün den kay -
nak lan mak ta dýr.



---- 161 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Çý kar ma pri mi mal var lý ðý ný zen gin leþ tir di ðin den þir ke ti güç len di rir. 519 un cu mad de nin ikin ci
fýk ra sý nýn (a) ben di ne gö re prim, ka nunî ye dek ak çe dir.

482 nci mad de ser ma ye koy ma bor cu nun sü re si için de ye ri ne ge ti ril me me si ni hük me bað la mýþ -
týr; bu se bep le kay nak ka nun ile Ta sa rý ara sýn da fark doð mak ta dýr. Çün kü, Ýsv. BK m. 681 (1) hük -
mün de ih raç be de li de nil di ði için ýs kat, pri min öden me me si ha lin de de uy gu lan mak ta, böy le ce na -
ma ya zý lý pay lar ile ha mi li ne ya zý lý his se se net le ri ara sýn da fark doð mak ta ve ka nun boþ lu ðu çe þit li
gö rüþ le rin or ta ya atýl ma sý na se bep ol mak ta dýr. 

Mad de 348 - 348 in ci mad de, te mel de 6762 sa yý lý Ka nun da ki 298 in ci mad de nin ye ri ni al mýþ -
týr. An cak, Yar gý tay ka rar la rý gö zö nün de tu tu la rak mad de Ta sa rý da ye ni den dü zen len miþ tir. Mev cut
hük mün ba zý de ði þik lik ler le ko run ma sý nýn se be bi, þir ket le rin, özel lik le bü yük ser ma ye ye ge rek si -
nim du yan þir ket le rin ku rul ma la rýn da ser ma ye nin sað la na bil me si için özel ça lýþ ma yap ma sý ge rek li
ku ru cu la rý teþ vik et mek ve mev cut in ti fa se net le ri ne iliþ kin ih tilâfla rý en alt dü ze ye in dir mek tir.
6762 sa yý lý Ka nu nun 298 in ci mad de si nin isa bet li sý nýr la ma la rý ay nen alý nýr ken, 348 in ci mad de nin
ikin ci fýk ra sý na men fa at ler den ge si ne uy gun bir hü küm ek len miþ tir. Mev cut hü küm ile Ta sa rý nýn
hük mü ara sýn da ki bi rin ci fark, ku ru cu in ti fa se net le ri nin çý ka rýl dýk la rý ta rih te ki ser ma ye dik ka te
alýn mak sý zýn kârdan ya rar la na bil me le ri dir. Ýkin ci si ise, kârýn da ðý týl ma ma sý ha lin de de ku ru cu in ti -
fa se ne di sa hip le ri nin esas söz leþ me de ön gö rü len kâr pa yý ný ala bil me le ri dir. 

Mad de 349 - Ku ru luþ is ter nakdî is ter aynî ni te lik te ol sun ku ru cu lar ku ru luþ be ya ný ver mek le
yü küm lü dür. Be yan il ke si, Al man ya, Ýs viç re ve Avus tur ya baþ ta ol mak üze re Av ru pa'da yay gýn dýr.
Tür ki ye'de ye ni dir. Bu il ke dü rüst bil gi ver me il ke siy le ta ným la nýr. Be yan, de ne ti min vaz ge çi le mez
par ça sý dýr. Be yan bir çe þit ra por ol mak la be ra ber ku ru cu la rý bað la yý cý ni te lik ta þý dý ðýn dan ve ger çe -
ðe uy ma ma sý ha lin de hu kukî (549 un cu ve de va mý mad de ler) ve ce zaî (m. 562) so nuç lar do ðu ra bi -
le ce ðin den "be yan" ola rak ad lan dý rýl mýþ týr.

Be ya nýn ama cý; ka mu yu ay dýn la ta rak ser ma ye nin ko run ma sý ný (Ge nel Ge rek çe 57 ve 66 nu ma -
ra lý pa rag raf) sað la mak, þir ke tin ku ru cu la rýn men fa ati ne, bir an lam da kö tü ye kul la nýl ma sý na en gel
ol mak; ge nel ola rak yol suz luk la rý ön le mek; ku ru lu þun de net len me si ni ko lay laþ týr mak ve so rum lu -
luk da va la rý na akýþ kan lýk ka zan dýr mak týr. Bu se bep le be yan, bil gi yi ve he sa bý dü rüst bir þe kil de ver -
me il ke si ne gö re, doð ru ve ek sik siz ola rak ha zýr la nýr. Bu ra da ki "bil gi yi ve he sa bý dü rüst bir þe kil de
ver me il ke si" ile kas te di len, þir ke tin he sap la rý ile il gi li 515 in ci mad de hük mün de ki dü rüst re sim
(true and fa ir vi ew) ve 437 nci mad de de ki dü rüst he sap il ke sin de ki dü rüst lük tür. Her iki hük mün de
ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr. Ye ter siz, pe çe len miþ, söz ka la ba lý ðý na bo ðul muþ, ge re ken bil gi ye ri ne
baþ ka ko nu la rý ak ta ran, "þek len" ve ri len, ek sik, ya nýl tý cý ve kö tü ni yet li bil gi, aný lan il ke ye ay ký rý -
dýr ve böy le bir be yan ku ru luþ de net çi le ri ve si cil me mu ru ta ra fýn dan red de dil me li dir. De net çi çe -
liþ ki le rin ya zý lý ola rak ken di si ne açýk lan ma sý ný ku ru cu lar dan is te ye bi lir. Be yan, ku ru luþ sý ra sýn da
ko nu lan ser ma ye nin çe þi di ni, ni te li ði ni açýk la ma lý; be ya ný ve ren ser ma ye ta ah hüt le ri ni, aynî ser ma -
ye yi, dev ra lý nan aynî ve iþ let me yi in ce le me li ve ir de le me li dir. Ay rý ca, þir ke tin ta ah hüt le ri nin, bað -
lan tý la rý nýn, sa týn alý nan mal var lý ðý un sur la rý nýn, fi ya tý nýn ve ma li ye tin, öde ne cek ve alý na cak ko -
mis yon la rýn dü rüst ve ger çe ðe tam sa dýk, açýk ve ek sik siz bir res mi ni ver me li dir. 

Ba zý ko nu la rýn esas söz leþ me de yer al ma sý, be yan da on lar hak kýn da açýk la ma ya pýl ma sý yü kü -
mü nü or ta dan kal dýr maz. Ra por, ge rek çe li ol ma lý, em sal gös ter me li, kar þý laþ týr ma la ra yer ver me li
ve an la þý lýr bir dil le ya zýl ma lý dýr. Sa týr baþ la rý ile ye ti nen, olay la rý hi ka ye eden bir ra por ama ca uy -
gun de ðil dir. Ku ru luþ sü re ci için de in þa ata baþ lan mýþ, üre tim ve sa týþ ya pýl mýþ sa üre tim ve sa týþ fi -
yat la rý gös te ril me li, ku rul mak ta olan þir ket adý na ger çek leþ ti ri len öde me le rin dö kü mü ve ril me li dir.
Bun lar da, ku ru luþ için de ce re yan eden olay la ra da hil dir. 
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Ra po run bü tün ku ru cu lar la bir lik te ha zýr la nýp ve ril me si ve ku ru cu lar ca im za lan ma sý ge re kir.
Ni te li ði iti ba rýy la ra po run im za lan ma sýn da vekâlet müm kün de ðil dir. Ra po run ya zýl ma sýn da ku ru -
cu lar yar dým ala bi lir ler, an cak yar dým cý nýn var lý ðý ku ru cu la rýn so rum lu lu ðu nu or ta dan kal dýr maz.
Yar dým cý nýn so rum lu olup ol ma dý ðý so mut ola yýn özel lik le ri ne gö re be lir le nir. Be yan ku ru luþ yö -
nün den bü tün olay la rý, iþ lem le ri ve ge liþ me le ri kap sa ma lý dýr. Bu se bep le, 349 un cu mad de nin içe ri -
ði sý nýr lý sa yý (nu me rus cla usus) de ðil dir.

Be yan (ku ral ola rak) de net çi ye ve ri lir, onun in ce le me sin den son ra si cil mü dü rü nün in ce le me -
si ne su nu lur ve si cil dos ya sýn da sak la nýr. Be ya nýn ve ril me sin den son ra, de ne ti min baþ la dý ðý ta ri he
ka dar ki olay lar da de ði þik lik ol muþ, ye ni olay lar ce re yan et miþ se, de ne tim den ön ce ya ek ra por ve -
ril me li ya da ra por gün cel leþ ti ril me li dir. 

Mad de 350 - Bu hü küm, Ta sa rý nýn 346 ncý mad de si uya rýn ca ya pýl mýþ bu lu nan hal ka öner me
ta ah hü dü nün, ku ru cu lar ve ya yö ne tim ku ru lu ta ra fýn dan bir esas söz leþ me de ði þik li ði ile or ta dan
kal dý rýl ma sý na ve ya onay dan ka çý nýl ma sý su re tiy le iþ le mez du ru ma ge ti ril me si ne en gel ol mak ama -
cýy la ön gö rül müþ tür. Ku ru cu la rýn esas söz leþ me yi tes cil et tir me le ri, söz ko nu su ta ah hü dü ona ma la -
rý an la mý na ge lir. Hü küm de ki "onay lan mýþ ka bul edi lir" iba re si ak si is pat edi le mez bir ka ri ne yi (ka -
nunî var sa yý mý) ifa de eder. Bu so nuç yö ne tim ku ru lu nu ve ya (var sa) baþ ka bir yet ki li or ga ný da ay -
ný þe kil de bað lar. Hük mün ra tio le gis'inin esas söz leþ me nin de ðiþ ti ril me si ne de ola nak ver me di ði
ka bul edil me li dir. 

Mad de 351 - Ku ru luþ de net çi ta ra fýn dan de net le nir; so nuç lar bir ra por la be lir le nir. Ra por hu -
ku ku muz da ye ni dir; ama cý ser ma ye nin ta ah hü dün de ve öden me sin de, men fa at tah si sin de, tüm iþ -
lem ler de, borç lan ma lar da, ta sar ruf lar da, har ca ma lar da, ka nun la ra, söz leþ me le re ay ký rý ha re ket edi lip
edil me di ði ni; ya nýlt ma, yol suz luk ve hi le ve ben ze ri iþ lem le rin bu lu nup bu lun ma dý ðý ný in ce le yip be -
lir le mek tir. De net le me ra po ru þir ke tin ku rul ma sýn da, si cil mü dü rü nün in ce le me le rin de, so rum lu luk la -
rýn tes bi tin de iþ le vi ha iz dir. Ku ru luþ de net çi si 554 ün cü mad de an la mýn da iþ lem de net çi si olup, aný lan
mad de ve il gi li di ðer mad de le re gö re so rum lu dur. Ku ru luþ (iþ lem) de net çi si bir uz man ba ðým sýz de -
net le me ku ru mu ve kü çük ve ka pa lý ano nim þir ket ler de en az iki ye min li malî mü þa vir ve ya ser best
mu ha se be ci malî mü þa vir dir. Kü çük öl çek li ano nim þir ket ler 1523 ün cü mad de de ta ným lan mýþ týr.

De net le me ra po ru 336 ncý mad de an la mýn da ku ru luþ bel ge si dir. Ku ru luþ la il gi li bü tün ol gu la -
ra, iþ le re, iþ lem le re, il gi li bel ge ve da ya nak la rý na iliþ kin in ce le me ve de ðer len dir me so nuç la rý ný içe -
rir. Ku ru lu þun ve ta ný nan men fa atin ka nu na uy gun olup ol ma dý ðý ný, izin ve onay la rýn bu lu nup bu -
lun ma dý ðý ný gös te rir. 351 in ci mad de de sa yý lan lar sý nýr lý sa yý (nu me rus cla usus) de ðil dir. Ku ru lu þun
tür ve özel li ði ne gö re açýk la ma lar ya pýl ma lý dýr. Ra por doð ru, açýk, ek sik siz bil gi ve he sap ver me ve
515 in ci mad de an la mýn da dü rüst re sim il ke si ne gö re ha zýr lan ma lý, ke sin ifa de ler ta þý ma lý, ge rek li
olan yer ler de ay rýn tý ya in me li ve bir so nuç la son bul ma lý dýr. Ra por dan ku ru luþ ta ay ký rý lýk bu lu nup
bu lun ma dý ðý tam ola rak an la þýl ma lý dýr. Ýh ti razî ka yýt içe ren ku ru luþ ra po ru, 403 ün cü mad de ye ay -
ký rý sa yý la bi lir.

Mad de 352 - Ýfa de sin de de ði þik lik ya pý la rak 6762 sa yý lý Ka nu nun 302 nci mad de sin den alý nan
bu hü küm, pay ta ah hüt le ri nin tes cil den ön ce dev ri ni ya sak la ma mak ta sa de ce þir ke te kar þý ge çer siz
say mak ta dýr. Pay ta ah hüt le ri nin dev ri ne izin ve ril me si ku ru cu la rýn de ðiþ me sin den, ba zen be lir le ne -
me me sin den baþ la ya rak, ku ru lu þa iliþ kin çe þit li yü küm lü lük le rin ve hü küm le rin uy gu lan ma sýn da
güç lük le re ve de net le me dý þý iþ lem le re yol aça bi lir di. 6762 sa yý lý Ka nun da "pay la rýn" þir ke tin tes ci -
lin den ön ce dev rin den söz edi le rek te ori ye ay ký rý bir ifa de kul la nýl mýþ týr. Oy sa, tes cil den ön ce pay
yok tur. Bu se bep le hü küm de "pay ta ah hüt le ri nin" iba re si ter cih edil miþ tir.



---- 163 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Hü küm de açýk ça be lir til me mek le bir lik te pay ta ah hü dü nün dev ri se be biy le þir ke tin bir za ra ra
uð ra ma sý ha lin de bu nun il gi li ler den ta lep edi le bi le ce ði þüp he siz dir.

Mad de 353 - 559 sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me ile yü rür lük ten kal dý rý lan 6762 sa yý lý
Ka nu nun 299 un cu mad de si nin be þin ci fýk ra sý hük mü nün ye ri ni tut mak ama cýy la ka le me alý nan bu
mad de, ay ný za man da AET'nin þir ket le re iliþ kin 68/151/AET sa yý lý Bi rin ci Yö ner ge si nin 11 ve 12
nci mad de le ri ne de uy gun dur. Hük mün ben zer le ri AB ül ke le ri ile Ýs viç re'de de (Ýsv. BK 643 (3))
mev cut tur.

Ku ru luþ tan iti ba ren, ay lar la ifa de edi len çok ký sa bir sü re geç tik ten son ra ano nim þir ke tin but -
la ný na ve ya yok lu ðu na ka rar ve ri le me me si, tes ci lin her tür lü hu kukî sa kat lý ðý onar ma sý (sað lý ða ka -
vuþ tur ma sý) il ke si, iþ lem gü ven li ði nin ko run ma sý ge re ði nin zo run lu so nu cu ve ano nim þir ket ler hu -
ku ku nun bir te mel il ke si dir. Bu il ke nin Türk Me denî Ka nu nu nun 47 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý
hük mü dý þýn da is tis na sý yok tur. Türk Me denî Ka nu nu nun 47 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn ano -
nim þir ket le re uy gu lan ma sý ise sor gu la na bi lir. Bu se bep le, Ýsv. MK 52 (3) hük mü ne da ya ný la rak Ýs -
viç re dok tri nin de sa vu nu lan ge çer siz lik hal le ri ni Tür ki ye'ye uy gu la mak, tar tý þýl ma sý ge re ken bir ko -
nu dur. Di ðer yan dan fe sih men fa at ler den ge si ne da ha çok uy mak ta dýr. Ku ru luþ ta ve ser ma ye ar tý rý -
mýn da ba zý önem li se bep le rin var lý ðýn da þir ke tin fes hi ne ka rar ve ri le bi lir. Bu fe sih ka ra rý mah ke me
ta ra fýn dan ve ril miþ þir ke tin fes hi ka ra rý gi bi so nuç do ðu rur ve þir ke tin tas fi ye si ni zo run lu ký lar. Fes -
he se bep olan ka nun hü küm le ri ne ay ký rý lý ðýn ala cak lý la rýn, pay sa hip le ri nin ve ka mu nun men fa ati ni
önem li þe kil de teh li ke ye dü þür müþ ve ya ihlâl et miþ ol ma sý þart týr. "Önem li" söz cü ðü hem men fa ati
hem de ihlâli kap sar. 

Mad de de fe sih da va sý nýn da va cý la rý sý nýr lý sa yý da (nu me rus cla usus) gös te ril miþ tir.
Hü küm de ek sik lik le rin gi de ri le bil me si ve ay ký rý lýk la rýn dü zel ti le bil me si için mah ke me nin sü -

re ve re bi le ce ði açýk ça be lir ti le rek tar týþ ma ya ra ta bi le cek bir nok ta ya açýk lýk ge ti ril miþ tir. Bu na kar -
þý lýk, mah ke me nin ge rek li ted bir le ri da va nýn açýl dý ðý ta rih te al ma sý bir zo run lu luk tur.

De lil ler ve bel ge ler, ilk cel se ye ka dar ha zýr ol ma lý dýr. Yar gý la ma aþa ma sýn da dos ya ya hiç bir
bel ge gi re mez. Hü küm, ka mu dü ze ni ile il gi li dir. Fe sih ka ra rý, iþ lem dü ze ni ve gü ven li ði ni et ki ler. 

Hem da va nýn açýl dý ðý hem de ke sin le þen ka rar, mah ke me ta ra fýn dan re sen ti ca ret si ci li ne bil di -
ri lip tes cil ve Tür ki ye Ti ca ret Si ci li Ga ze te sin de ilân olu nur. Ay rý ca yö ne tim ku ru lu, tes cil ve ilân
edi len hu su su tat min edi ci ti ra ja sa hip olan ga ze te ler de ilân eder; web si te si ne ko yar.

Mad de 354 - Þir ket esas söz leþ me si nin ta ma mý tes cil olu nur. An cak, esas söz leþ me nin tü mü -
nün tes cil edil miþ ol ma sý, mad de le rin tü mü için tes ci lin Ta sa rý nýn 36 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý
an la mýn da olum lu et ki ya rat ma sý so nu cu nu do ður maz. Baþ ka bir ifa de ile, esas söz leþ me nin her
hük mü üçün cü ki þi le re kar þý ile ri sü rü le mez, ya ni üçün cü ki þi ler (esas söz leþ me tes cil ve ilân edil -
di di ye) bu söz leþ me de ki her hük mü bi li yor sa yý la maz. Ký sa ca: Tes cil her hü küm yö nün den olum -
lu iþ le vi ha iz de ðil dir. Tes cil edil dik le ri tak dir de bu et ki ye sa hip bu lu nan esas söz leþ me hü küm le ri
354 ün cü mad de de se kiz bent ha lin de, sý nýr lý sa yý (nu me rus cla usus) ola rak gös te ril miþ tir. Mezkûr
ay rým 6762 sa yý lý Ka nu nun 300 ün cü mad de si hük mün den açýk ça an la þýl ma dý ðýn dan, 354 ün cü
mad de de bu nok ta ya vur gu la ma ya pýl ma sý na ge rek si nim du yul muþ tur. Söz ko nu su se kiz bent þir ke -
tin hü vi ye ti, üçün cü ki þi le rin hak la rý ve yö ne tim or ga ný ile il gi li dir. Aný lan hü küm ler ay ný za man da
esas söz leþ me de bu lun ma sý ge rek li as garî ka yýt la rý da gös te rir. 354 ün cü mad de bu yön den 339 un -
cu mad de den ay rý lýr. 339 un cu mad de hem as garî içe ri ðe iliþ kin olan la rý hem de esas söz leþ me ye gi -
re rek bað la yý cý lýk ka za nan hü küm le ri gös te rir. Esas söz leþ me nin tü mü nün tes cil ve ilâný ise ka mu -
yu ay dýn lat ma il ke si yö nün den ge rek li gö rül müþ tür. 
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6762 sa yý lý Ka nu nun ak si ne, tes cil Ta sa rý da bel li bir sü re ye bað lan ma mýþ týr. Bu nun se be bi,
hük me ay ký rý lý ðýn ya ni sü re si için de tes ci li yap týr ma nýn so nuç la rý nýn da Ta sa rý da ay rýn tý lý bir þe kil -
de dü zen len me si zo run lu ðu dur. Böy le bir dü zen le me ise, hu kuk po li ti ka sý ba ký mýn dan doð ru de ðil -
dir. Ay rý ca, böy le bir sü re nin baþ lan gýç ta ri hi ni ka nu nen be lir le mek de güç tür. Di ðer yan dan, sü re -
nin uza týl ma sý so run da ya ra ta bi lir. Ni ha yet, ku ru luþ sü re ci nin ne ka dar sü re ce ði nin be lir len me si,
özel lik le aynî ser ma ye ko nul ma sý ve bir iþ let me ve ay nýn dev ra lýn ma sý ha lin de ko lay ca çö zü le bi le -
cek bir so run de ðil dir. 

Mad de 355 - Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 301 in ci mad de si nin ye ri ni alan 355 nci mad -
de, ano nim þir ke tin tü zel ki þi lik ka zan ma sýn da tes ci lin ku ru cu et ki si ni açýk ça be lirt mek te dir. Bu
mad de nin 353 ve 354 ün cü mad de ler le bir lik te de ðer len di ril me si ha lin de, tes ci lin sað lý ða ka vuþ tu -
ru cu et ki si de or ta ya çý kar. 

Ýkin ci fýk ra ve üçün cü fýk ra: Ýkin ci fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun 301 in ci mad de sin ay nen alýn -
mýþ týr. Üçün cü fýk ra da ise ted ri ci ku ru lu þun sis tem den çýk mýþ ol ma sý ne de niy le ge rek li ayýk la ma ya -
pýl mýþ týr. 

Mad de 356 - 356 ncý mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 311 in ci mad de sin den alýn mýþ, bi rin ci fýk ra -
ya sa de ce ki ra lan ma ek len miþ tir. 

Mad de 357 - Ta sa rý nýn 357 nci mad de si, Yar gý ta yýn yer le þik ka ra rýy la ka bul edi len, AET'nin ti -
ca ret þir ket le ri ne iliþ kin, ser ma ye yi ko nu alan, 77/91 sa yý lý Ýkin ci Yö ner ge si nin 42 nci mad de sin de
ön gö rül müþ bu lu nan ev ren sel ni te lik te ki eþit iþ lem il ke si ni ka nunî bir üst-ku ral ha li ne ge tir miþ tir. Bu
hü küm, bir ta raf tan or gan la rýn öz nel ve keyfî ka rar ve uy gu la ma la rý na bir üst hu kuk ku ra lý ile ka nunî
bir ba ri kat çek mek te, di ðer ta raf tan da esas söz leþ me ler de ki hü küm le rin adil ve men fa at ler den ge si -
ne uy gun bir þe kil de yo rum lan ma sý ný sað la mak ta dýr. Ým ti yaz la ra iliþ kin 478 ile 479 un cu mad de le rin
bu il ke yö nün den de ðer len di ril me si aþý rý lýk la rý ön le ye bi lir. Ýl ke nin bað lý lýk yü kü mü ne de ye ni an lam -
lar ka zan dý ra ca ðý þüp he siz dir. Eþit iþ lem il ke si an cak þart la rýn eþit ol ma sý ha lin de uy gu la na bi lir. 

Pay sa hip le ri eþit iþ lem il ke sin den oy la rý ile ve so mut ola ya öz gü ola rak vaz ge çe bi lir ler. An cak
il ke bü tü nü ile ve her hâl için kal dý rý la maz. Eþit iþ lem il ke si ba zý du rum lar da mut lak týr.

Eþit iþ lem il ke si ne ay ký rý lý ðýn hu kukî so nu cu, so mut ola yýn þart la rý na bað lý ol mak þar tý ile ip -
tal dir; ip tal söz ko nu su tek so nuç de ðil dir. Ýl ke pay sa hip le ri nin "pay sa hi bi" sý fat ve ko num la rýy la il -
gi li ol du ðu için, þir ket dý þý iþ lem le ri dü zen le yen bir hü küm olan 358 in ci mad de ye uy gu lan maz. 

Ku rum sal yö ne tim ku ral la rýn dan ha re ket le, bir ký sým ya ban cý ya zar lar eþit iþ lem il ke si ne pay -
sa hip le ri ni aþan ve tüm þir ket il gi li le ri ni (sta ke hol der) kap sa yan bir bo yut ka zan dýr mak is te mek te -
dir (ba ký nýz. Ge nel Ge rek çe 89 nu ma ra lý pa rag raf). Ta sa rý nýn 357 nci mad de si il ke yi pay sa hip le ri -
ne öz gü le miþ tir. Hük mün lex spe ci alis olup ol ma dý ðý tar týþ ma ya açýk týr.

Mad de 358 - Hü küm ye ni dir; ti ca ret ha ya týn da yay gýn olan, ka zan dý ðý bo yut lar do la yý sýy la ver -
di ði za rar lar bir hay li ge niþ le miþ bu lu nan, bir kö tü ve sa kat uy gu la ma yý ön le me yi amaç la mak ta dýr.
Çün kü, hü küm le pay sa hip le ri nin þir ke te kar þý borç lan ma la rý nýn ya ni, ser ma ye ta ah hü dü da hil, bir -
çok iþ ve iþ lem de þir ket ka sa sý ný kul lan ma la rý nýn, ki þi sel har ca ma la rý ný bu ka nal dan yap ma la rý nýn,
hat ta þir ket ten pa ra çek me le ri nin en gel len me si amaç lan mak ta dýr. Hük me ay ký rý lýk, ay ný za man da
ce zaî yap tý rý ma da bað lan mýþ týr (TK mad de 562, b.4). An cak bu hük mün is tis na sýz bir þe kil de ve
ka tý bir tarz da uy gu lan ma sý hak sýz lýk la ra yol aça bi lir di. Onun için hük mün ikin ci kýs mý na yer ve ril -
miþ tir. Bu ký sým da iþ let me si do la yý sýy la þir ket le iþ ya pan pay sa hip le ri nin, þir ke tin her müþ te ri si gi -
bi va de li, kon sin ye ve ya ben ze ri yön tem ler le þir ket ten mal ala bil me le ri ne ola nak sað lan mýþ týr. Ýs tis -
na pay sa hip le ri nin, þir ket le iþ ya pan di ðer ki þi ler le ay ný þart la ra tâbi tu tul ma sý ný ge rek li ký lar. Þir ke -
tin, pay sa hip le ri ne is tis na lar ve di ðer müþ te ri le re uy gu la nan lar dan da ha yu mu þak þart lar ta ný ma sý
hük me ay ký rý olur.
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ÝKÝN CÝ BÖ LÜM
Yö ne tim Ku ru lu

Mad de 359 - Ta sa rý nýn bu mad de si 6762 sa yý lý Ka nu nun 312 nci mad de si ne na za ran bir çok
ye ni li ði içer mek te dir. Bun lar þöy le sý ra la na bi lir:

Bi rin ci fýk ra: (a) Yö ne tim ku ru lu nun en az üç üye den olu þa ca ðý na iliþ kin mev cut hü küm terk
edi le rek bir üye li yö ne tim ku ru lu na ola nak ta nýn mýþ týr. Bu nun se be bi, bir ta raf tan, sis tem de tek pay -
sa hip li ano nim þir ke te yer ve ri le rek bir çok AB ül ke si nin ay ný ku ra lý uy gu la mak ta ol ma sý do la yý sýy -
la AB hu ku ku ile uyum sað lan ma sý, di ðer ta raf tan da, kü çük ano nim þir ket ler ile ana þir ket ler de, da -
ha ko lay yö net me yön tem le ri nin uy gu lan ma sý na ola nak ta nýn ma sý dýr. Tek ki þi lik yö ne tim ku ru lu
ano nim þir ket ler hu ku ku mu zun kay na ðý sa yý la bi le cek Ýs viç re Borç lar Ka nu nu nun 707 nci mad de si -
nin bi rin ci fýk ra sýn da ol du ðu gi bi Alm.POK’nýn 76 ncý pa rag ra fý nýn  ikin ci fýk ra sýn da da ta nýn mýþ -
týr. Yu ka rý da da ifa de edil di ði gi bi tek ki þi lik yö ne tim ku rul la rý kü çük ano nim þir ket ler ile gru bu yö -
ne ten þir ket le re uy gun bir araç týr. He le Ta sa rý da ön gö rül dü ðü üze re tü zel ki þi le rin yö ne tim ku ru lu
üye si ola bil di ði bir sis tem de önem li bir an lam ka zan mak ta dýr. Tek ki þi ile ku rul ifa de si ni çe liþ ki ya -
ra ta bi le ce ði de dü þü nül me me li dir. Çün kü bu ra da ki “ku rul” ke li me si bir den zi ya de ki þi den çok, “or -
gan”a iþa ret et mek te dir. Mo dern þir ket ler hu ku ku an la yý þýn da ku ru lun bir den çok ki þi an la mý gün
geç tik çe vur gu su nu yi tir mek te dir. Tek üye li yö ne tim ku ru lu bir çok ko mi te ve ko mis yon la bir lik te
ça lý þýp bir yö ne tim ör gü tü oluþ tu ra bi lir. Ýs viç re ve Al man ya gi bi eko no mi le rin ge rek si ni mi ni duy -
du ðu tek üye li yö ne tim ku ru lu na, Türk eko no mi si nin ge rek si nim duy ma ya ca ðý söy le ne mez. Ay rý ca
338 in ci mad de de ve ri len ge rek çe ye de ba ký nýz. 

Bu ku ra lýn es nek lik ve ko lay lýk sað la ya ca ðý ve özel lik le top lu luk oluþ tu rul ma sýn da, ku rum sal -
laþ ma da ve hat ta pro fes yo nel leþ me ile bö lün me ler de ya rar lý ola ca ðý dü þü nül müþ tür.

(b) Bu mad de ile, yö ne tim ku ru lu üye le ri nin ay rý ca, pay sa hi bi ol ma la rý na iliþ kin 6762 sa yý lý
Ka nun da ön gö rül müþ bu lu nan (ge rek siz) zo run lu luk kal dý rýl mýþ týr. Böy le ce hem az or tak lý ano nim
þir ket ler de çok üye li yö ne tim ku ru lu oluþ tu rul ma sý na ola nak ta nýn mýþ, hem de ya pay hi le-i þer'iye
olan çö züm le re baþ vu rul ma dan, uz man ve pro fes yo nel yö ne tim ku rul la rý nýn ku ru la bil me si nin yo lu
açýl mýþ týr.

(c) Ka nun dan fark lý ola rak Ta sa rý nýn 359 un cu mad de si en az bir üye için va tan daþ lýk ve yer -
le þim ye ri þar tý ge tir miþ tir. Tem si le yet ki li üye ler den en az bi ri nin Tür ki ye'de yer le þim ye ri nin bu -
lun ma sý nýn ve Türk va tan da þý ol ma sý þar tý nýn se be bi; iþ lem ko lay lý ðý ný sað la mak, hu kukî ve ce zaî
so rum lu lu ða iliþ kin hü küm le re uy gu la na bi lir lik ka zan dýr mak ve þir ke tin, pay sa hip le ri nin ve ala cak -
lý la rýn men fa at le ri ni ko ru mak týr.

(d) Ay rý ca 1527 nci mad de de on-li ne ola rak yö ne tim ku ru lu top lan tý sý ya pýl ma sý na ola nak sað -
lan mýþ týr. Bu na kar þý lýk, pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket ler için, ku rum sal yö ne tim
il ke le ri nin bir ge re ði ola rak uy gu lan ma ya baþ la yan ta raf sýz/ba ðým sýz üye uy gu la ma sý na iliþ kin her -
han gi bir dü zen le me ye Ta sa rý da yer ve ril me miþ tir. Çün kü, bu sis tem ka pa lý ano nim þir ket ler için
öne ril me miþ, bu þir ket ler yö nün den bir ih ti yaç da gös te ril me miþ tir. Di ðer ta raf tan Ser ma ye Pi ya sa -
sý Ku ru lu hal ka açýk þir ket ler için bu uy gu la ma yý ül ke miz de baþ lat mýþ týr. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra da, tü zel ki þi le rin yö ne tim ku ru lu üye si ola bil me le ri ne ola nak ta ný na -
rak, bir ta raf tan, 623 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý ile uyum sað lan mýþ, di ðer ta raf tan tü zel ki þi nin
yö ne tim ku ru lu üye si ola rak so rum lu tu tul ma sý nýn yo lu açý la rak þir ke te, pay sa hip le ri ne ve ala cak lý -
la ra gü ven ce ve ril miþ tir. Dü zen le me so rum lu luk hu ku ku nun ana ge liþ me ek se ni ile ça kýþ mak ta dýr.
Dev ya pý lý, çok ulus lu þir ket le rin; tem sil ci le ri nin ar ka sý na giz len me le ri ne hu ku kun se yir ci kal ma sý
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sa de ce ada let siz li ði ar týr mak la kal ma mak ta ay ný za man da hu ku ka gü ve ni de sars mak ta, hu kukî ger -
çe ðe göz ka pa ma an la mý na gel mek te ve ka nun ko yu cu yu da hu kuk ku ra lý nýn nes nel li ði yö nün den
müþ kül du rum da bý rak mak ta dýr. Bu fýk ra ile çað daþ, hak ça bir so rum lu luk sis te mi ka bul edi le rek,
tü zel ki þi nin tem sil ci si nin üye se çil me si ile üye nin (tem sil ci nin) tü zel ki þi ile ara sýn da ki ba ðýn ke -
sil di ði ve tü zel ki þi nin, tem sil ci si nin ey lem ve ka rar la rýn dan so rum lu tu tu la ma ya ca ðý þek lin de ki ya -
pay te ori red de dil miþ tir. Ar týk, tü zel ki þi le rin tem sil ci le rin den olu þan za yýf mal var lýk lý üye le rin so -
rum lu lu ðu ile hu kukî ger çek le re göz yu mul ma ya cak týr.

Þir ket ler top lu lu ðu ger çe ði ni ta ný yýp dü zen le yen (mad de 195 ve de va mý) bu Ka nun için 359
un cu mad de sis te mi nin ka bu lü zo run luy du.

Tü zel ki þi yö ne tim ku ru lu na biz zat ge le me ye ce ði için top lan tý ya ka tý la cak olan ger çek ki þi
onun ta ra fýn dan be lir le nir ve onun adý na tes cil ve ilân olu nur. Top lan tý la ra aný lan ger çek ki þi ka tý lýp
oy kul la nýr. Kul la ný lan oy tü zel ki þi nin dir. Tes cil, tü zel ki þi nin üye li ði ni söz ko nu su ger çek ki þi nin
ki þi li ðin de so mut laþ tý rýp be lir gin ko nu ma ge tir mek te ve bu yön den ku ru cu bir et ki ye sa hip bu lun -
mak ta dýr. Ýlan ise bu nu üçün cü ki þi le re bil di rir. Ay rý ca tes cil ve ilân key fi ye ti þir ke tin web si te sin de
de ya yým la nýr. Be lir le me, tü zel ki þi nin ku ru la her top lan tý da fark lý ki þi le ri yol la ya rak ku ru lun ça lýþ -
ma sý ný ve is tik ra rý ný boz ma sý na en gel ol mak ama cý na yö ne lik tir. Tü zel ki þi adý na tes cil ve ilân edi -
le cek ki þi, tü zel ki þi ta ra fýn dan be lir le nir, yok sa ge nel ku rul ta ra fýn dan se çil mez; esas söz leþ me ye
bu yol da hü küm ko nu la maz. Çün kü, se çim le tü zel ki þi yö ne tim ku ru lu na üye ol muþ tur. Tü zel ki þi,
ken di adý na top lan tý la ra ka tý la cak ki þi yi de ðiþ tir mek is ti yor sa þir ke te baþ vu ra rak ye ni ki þi yi tes cil ve
ilân et tir me li dir. Ger çek ki þi yi be lir le mek ve de ðiþ tir mek hak ký sa de ce tü zel ki þi ye ait tir. An cak þir -
ke tin, hak lý se bep le rin var lý ðýn da tü zel ki þi den de ðiþ tir me ta le bin de bu lun ma ya hak ký var dýr.

Bu dü zen le me ile, yýl lar dýr hu ku ku mu za hâ kim olan bir tü zel ki þi nin yö ne tim ku ru lun da bir den
çok tem sil ci ye sa hip ve bir den çok oyu ha iz ol ma sý na iliþ kin te ori ye ve dog ma ti ðe ay ký rý, men fa at -
ler den ge si ni bo zan uy gu la ma da son bu la cak týr. Çün kü, her üye gi bi tü zel ki þi de yö ne tim ku ru lun -
da bir oy hak ký na sa hip ola cak týr. 

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra da üye le rin ve tü zel ki þi adý na tes cil edi le cek ki þi nin, tam eh li yet -
li ol ma sý ge re ði açýk ça ifa de edil miþ ve yö ne tim ku ru lu üye le ri nin ya rý sý ile tü zel ki þi adý na tes cil
ve ilân edi le cek ki þi nin yük sek öð re nim gör müþ ol ma sý þar tý ge ti ril miþ tir. Bu su ret le yö ne tim ku ru -
lu nun ni ce lik yö nün den dü ze yi yük sel til miþ ve pro fes yo nel üye le rin se çi mi ne ze min ha zýr la na rak
ku rum sal yö ne tim il ke le riy le uyum sað lan mýþ týr.

Dör dün cü fýk ra: Son fýk ra, mah ke me ka rar la rýn da ka bul edi len ve öð re ti de hâ kim olan gö rü -
þü ka nun laþ týr mýþ týr. Bu fýk ra 362 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn son cüm le si ile 363 ün cü mad de -
nin ikin ci fýk ra sý baþ ta ol mak üze re il gi li hü küm ler le bir lik te yo rum lan ma lý dýr. 

Mad de 360 - Ýsv. BK m. 709 (Es ki 708 (4) ve (5)) hük mün den esin le nen 360 ýn cý mad de, be -
lir li pay ve pay sa hi bi grup la rý na ve az lý ða yö ne tim ku ru lun da tem sil edil me hak ký ta nýn ma sý ný dü -
zen le mek te dir. Tem sil edil me hak ký an cak esas söz leþ me de ön gö rü le rek bah þe di le bi lir. 

Bu mad de, yö ne tim ku ru lun da tem sil edil me hak ký ný hem pay sa hi bi grup la rý na hem az lý ða hem
de pay grup la rý na ta ný mýþ týr. Kârda, oy da, tas fi ye pa yýn da ve ya di ðer her han gi bir mal var lý ðý hak -
kýn da im ti yaz lý olan bir pay gru bu na yö ne tim ku ru lun da tem sil hak ký ta ný na bi lir. Söz ko nu su hak,
im ti yaz gi bi her pa ya de ðil, be lir li pay sa hip le ri grup la rý ile be lir li pay grup la rý na ve az lý ða bir bü -
tün ola rak ta nýn mak ta dýr. Böy le lik le bu hü küm de 478 in ci mad de ye bir is tis na ge ti ril miþ tir. Bu is -
tis na ta ri hi se bep le re da yan mak ta dýr. Çün kü 6762 sa yý lý Ka nun da bu tür bir is tis na ya yer ve ril miþ
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ol ma ma sý na rað men Yar gý ta yýn otuz yý lý aþ kýn sü re den be ri uy gu la nan yer le þik iç ti ha dý “grup im ti -
ya zý”nýn ta nýn ma sý yö nün de dir. Te ori ile bað daþ tý rýl ma sý güç olan bu is tis na, il ke sel ka rar lar ve öð -
re ti ile ken di ni ka bul et ti ren bir hu kuk ha li ne gel miþ tir. Bu yol la olu þan hu ku ka ge rek li öne min ve -
ril me si ve bu hu ku kun ta nýn ma sý hu kuk bi li mi nin ka bul et ti ði bir ol gu dur. Ak si yön de bir de ði þik -
lik, uy gu la ma da bü yük güç lük ler ya ra ta bi lir ve ta ný na cak uyar la ma ola nak ve sü re le ri ama cýn el de
edil me si ne yet me ye bi lir di. Bu se bep le ikin ci fýk ra ön gö rü le rek Yar gý tay ka rar la rýn da yer alan il ke
ka nun laþ tý rýl mýþ týr. 

Ta sa rý nýn bu hük müy le be lir li pay grup la rý ya nýn da pay sa hi bi grup la rý na ve az lý ða da bu ola na ðýn
ta nýn ma sý hu ku ku muz da bir açý lým dýr. Bu açý lým öð re ti ve yar gý ka rar la rýn da net lik ka za nýr ken, pay ve
pay sa hi bi grup la rý ile az lýk tem sil ci si nin ni te li ði nin or ta ya ko nul ma sý da önem li bir so run oluþ tu ra cak -
týr. Böy le ce bu gü ne ka dar öð re ti de tar tý þýl ma mýþ olan tem sil ci nin ni te li ði de ele alý na cak týr.

Bu hük mün uy gu la na bil me si için hem az lý ðýn hem de be lir li pay sa hip le ri grup la rý nýn be lir le ne -
bi lir ve ta ný na bi lir bir þe kil de ta ným lan ma sý, ya ni bir an lam da di ðer pay sa hip le rin den ay rý la bi lir ol -
ma la rý ge rek mek te dir. Be lir li pay sa hip le ri grup la rý, mes lek ler ve iþ let me ko nu la rý gi bi öl çüt ler le ko -
lay lýk la be lir le ne bi lir ler. Önem li olan, az lý ðýn be lir le ne bi lir ol ma sý dýr. Bu nun için, so mut ola yýn özel -
lik le ri nin or ta ya çý ka ra bi le ce ði is tis na lar bir ya na, yüz de le rin anýl ma sý ye ter li ol ma ya bi lir. Bu nun ye -
ri ne pay se ne di nu ma ra la rý ve sa yý la rý ayýrt edi le bi lir li lik yö nün den da ha iyi bir öl çüt tür. Az lý ðýn iyi
ta ným lan ma ma sý im ti yaz la rýn ko run ma sý na iliþ kin hü küm le rin uy gu lan ma sý ný güç leþ ti re bi lir.

Pay sa hi bi grup la rý ara sýn da yan sa na yi men sup la rý, ba yi ler vs. yer ala bi lir. Tem sil edil me hak -
ký, ba zý ku rul üye le ri nin be lir li pay sa hi bi grup la rý ara sýn dan se çil me le ri ve ya bað la yý cý aday öner -
me hak ký ta nýn ma sý þek lin de de ön gö rü le bi lir. 

Mad de 361 - Ye ni olan 361 in ci mad de ile yö ne tim ku ru lu üye le ri nin þir ke te ve re cek le ri za rar -
la rýn gü ven ce si ola rak, is te ðe bað lý za rar si gor ta sý ge ti ril miþ tir. 

Bu hü küm de yö ne tim ku ru lu üye le ri nin gö rev le ri ni ye ri ne ge ti rir ken þir ke te ve re bi le cek le ri za -
rar la rýn gü ven ce al tý na alýn ma sý ko nu sun da ilk çe kin gen adým atýl mýþ týr. Ba tý da yay gýn olan bu si -
gor ta nýn, za rar la rýn kar þý lan ma sýn dan çok, pro fes yo nel, so rum lu luk bi lin ci ne sa hip ve gö re vin ge -
rek le ri ne uy gun ye te nek le ri ha iz ki þi ler den olu þan yö ne tim ku rul la rý nýn oluþ ma sýn da et ken rol oy -
na dý ðý þüp he siz dir. An cak Ül ke miz de bu si gor ta nýn bu gün yap tý rýl ma sý ola nak la rý he men he men
yok gi bi dir. Çün kü bu ka dar bü yük bir ris ki Türk si gor ta en düs tri si nin ta þý ya bil me si müm kün gö -
rül me mek te dir. Bü tün ris kin yurt dý þý na re asü re edil me si ise üze rin de dü þü nül me si ge re ken bir di ðer
nok ta dýr. An cak hük mün ya vaþ ve ted ri cen de ol sa ge rek si nim le re ce vap ver me si ola sý lý ðý top lum -
sal po li ti ka ve ya rar açý sýn dan ih mal edi le me ye cek bir kat ký ola rak de ðer len di ril miþ tir.

Mad de 362- Mad de, -bir de ði þik lik dý þýn da - 6762 sa yý lý Ka nu nun 314 ün cü mad de sin den alýn -
mýþ týr. 

Mad de 363 - Ta sa rý nýn bu mad de si, 6762 sa yý lý Ka nu nun 315 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 364 -  Bi rin ci fýk ra: Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, uy gu la ma da so run ya ra tan ve Yar gý tay

ka rar la rýn da fark lý ta rih ler de de ði þik yön de so nuç la ra bað lan mýþ bu lu nan, yö ne tim ku ru lu üye le ri -
nin gö rev den alýn ma la rý nýn gün de me bað lý lýk il ke si nin kap sa mýn da olup ol ma dý ðý so ru nu nu, men -
fa at ler den ge si ne uy gun bir þe kil de çö zü me ka vuþ tur mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. Ku ral þu dur: Bir
üye nin gö rev den alý na bil me si için gün dem de bu yol da hü küm bu lun ma sý þart týr. An cak hak lý se bep -
ler var sa, ge nel ku rul, gün dem de mad de bu lun ma sa bi le üye yi az le de bi le cek tir. Ge nel ku ru lun gü -
ve ni ni yi ti ren, hak kýn da hak lý bir se bep mev cut olan bir üye yi ge nel ku ru lun sa de ce gün de me bað -
lý lýk il ke si do la yý sýy la ile ri ki gün de min de gö rev den al ma bu lu nan bir top lan tý ya ka dar yö ne tim ku -
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ru lun da tut mak zo run da bý ra kýl ma sý, aný lan il ke nin ama cý na ay ký rý dýr. Hü küm hak lý se be bin ni te li ði
ile il gi li her han gi bir sý nýr la ma ge tir me miþ tir. In ter alia, yol suz luk, ye ter siz lik, bað lý lýk yü kü mü nün
ihlâli, bir çok þir ket te üye lik se be biy le gö re vin ifa sýn da güç lük, ge çim siz lik, nü fu zun kö tü ye kul la -
nýl ma sý, hak lý se bep tir. Sa de ce po li tik ni te lik ta þý yan bir se bep, özel lik le bil gi si ve eh li ye ti ile ya rar -
lý olan bir üye yö nün den hak lý se bep oluþ tu rul ma sý ra tio le gis'e uy ma ya bi lir.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun 316 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan
hak sýz hük mü kal dýr mak ta, gö rev den alý nan üye nin taz mi nat hak ký ný sak lý tut mak ta dýr.

Mad de 365 - Mad de nin bi rin ci cüm le si 6762 sa yý lý Ka nu nun 317 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Ye ni ek le nen ikin ci cüm le is tis na la rý sak lý tut mak ta dýr. Ka nunî is tis na la rýn ba þýn da 367 nci mad de -
nin bi rin ci fýk ra sý ile 370 inci mad de nin ikin ci fýk ra sý hü küm le ri ge lir. Tas fi ye ye gir miþ þir ket ler de
tas fi ye me mur la rý da tas fi ye ye iliþ kin yö ne tim ve tem sil hak ve yet ki le ri ni kul lan dýk la rýn dan, söz
ko nu su yet ki le ri ve hak la rý dü zen le yen hü küm ler is tis na lar kap sa mýn da dýr. Hü küm Ka nu nun 375 in -
ci mad de siy le de bað lan tý için de dir. 

Mad de 366 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 318 in ci mad de si nin, ba zý de ði þik lik ler le tek ra rý dýr.
Ýlk de ði þik lik bi rin ci fýk ra da, bir den faz la baþ kan ve ki li se çil me si ne ola nak sað la na rak ya pýl mýþ týr.
Mev cut me tin ba zý si cil mü dür le rin ce sa de ce bir baþ kan ve ki li nin se çi le ce ði þek lin de yo rum la ný yor -
du. Ýkin ci ola rak, baþ ka nýn ve ve ki li nin ve ya bun lar dan bi ri nin se çi mi nin ge nel ku rul ca da ya pý la -
ca ðý ön gö rül müþ tür. Bu hü küm le baþ ka na ve ve ki li ne güç ka zan dýr mak amaç lan mýþ týr.

Mad de 367 - 6762 sa yý lý Ka nun da ol du ðu gi bi, Ta sa rý ya gö re de, yö ne tim ku ru lu, yö ne tim hak -
la rýy la tem sil yet ki le ri ni mu hak kak ken di si nin kul lan ma sý nýn zo run lu ol ma dý ðý; ge re ðin de bir gö ze -
tim or ga ný ola rak ça lý þa bi len bir or gan dýr. Ta sa rý da yö ne tim ku ru lu nun he men he men üye le ri nin tü -
mü nün, yü rüt me yet ki si ni ha iz ol ma yan (non-exe cu ti ve) üye ko nu mu na ge çe bil di ði es nek bir re jim
be nim sen miþ tir. 365 in ci mad de de ki ka ri ne ye uy gun ola rak, 367 nci mad de (6762 sa yý lý Ka nu nun
319 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mü gi bi), yö ne ti min, ba zý yö ne tim ku ru lu üye le ri ne ve/ve ya
üçün cü ki þi le re de vir (de le ge) edil me si ni dü zen le mek te dir. Yö ne ti min bu an lam da dev ri, or gan sal
iþ le vin dev ri dir. An cak, Ta sa rý nýn bu mad de si 6762 sa yý lý Ka nu nun 319 un cu mad de si nin ikin ci fýk -
ra sýn dan ba zý nok ta lar da fark lý dýr: (1) Ta sa rý yö ne tim hak ký ile tem si li yet ki si ni bir bi rin den ayýr mýþ -
týr. Bu hem 367 nci hem de 370 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý hük mün den an la þýl mak ta dýr. (2) De vir
esas söz leþ me sel da ya na ðý ge rek ti rir ve an cak yö ne tim ku ru lu ta ra fýn dan ka bul edi len bir teþ ki lat
yö net me li ði ile ya pý lýr. (3) Ko run ma ya de ðer men fa at le ri ni ik na edi ci bir þe kil de or ta ya ko yan ala -
cak lý lar bu yö net me lik hak kýn da bil gi len di ri lir. (4) Hü küm ile yö ne tim ku ru lu ya nýn da on dan ta ma -
men ba ðým sýz, "yö ne tim" di ye ad lan dý rý lan bir or gan ya ra týl ma mýþ, yö ne tim ku ru lu ile "yö ne tim"
ara sýn da ke sin bir ay rým bu lun du ðu an la yý þý red de dil miþ, sa de ce þir ke tin iþ let me ko nu su nun el de
edi le bil me si için ge rek li tüm ka rar la rýn alýn ma sý hak ký nýn, ya ni bir iç iliþ ki hak ký olan yö ne ti min
(ges ti on, Geschäftsfüh rung, ma na ge ment) kýs men ve ya ta ma men dev ri ne imkân ve ril miþ tir. De vir,
ku ral ola rak tem sil yet ki si nin dev ri ni içer mez. Bu nun için tem sil yet ki si nin 370 in ci mad de ye gö re
ay rý ca ve ya ay ný iþ lem de açýk ça be lir til mek su re tiy le dev ri ge re kir. 

Böy le ce Ta sa rý nýn 367 ile 370 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý hü küm le rin de yer alan dü zen, yö -
ne ti min tek ku rul lu (mo nist) re ji me gö re þe kil len me si ne ve ya Al man ya'da uy gu la nan iki or gan lý
(dua list) an la yýþ uya rýn ca oluþ tu rul ma sý na ola nak ver mek te dir. Bu dü zen ya ni Ta sa rý nýn sis te mi yö -
ne tim ku ru lu üye le ri ni, Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri'nde uy gu la nan, yö ne tim hak ký ný ha iz olan (in -
tern, exe cu ti ve) ve ol ma yan (ex ter, non-exe cu ti ve) üye ler ay rý mý na tâbi tut ma ya da el ve riþ li dir. Hat -
ta Fran sa'da ge çer li "Prési dent Di rec te ur Général" sis te mi nin uy gu lan ma sý na da mü sa it tir. Böy le lik -
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le þir ket ler top lu lu ðu nun ge rek si nim duy du ðu yö ne tim þek li için es nek lik de sað lan mýþ ol mak ta dýr.
De vir or gan sal iþ lev le ri içer di ðin den so rum lu luk yö nün den önem li so nuç lar do ðu rur. Bun lar 553
ün cü mad de nin ikin ci fýk ra sýn da açýk ça ön gö rül müþ tür. De vir, 375 in ci mad de gö zö nün de tu tu la rak
ya pý la bi lir. Yö ne ti min dev ri için esas söz leþ me de hü küm bu lun ma sý con di tio si ne qua non'dur, bu
hu sus ta ge nel ku rul ka ra rý ye ter li de ðil dir. 

Di ðer bir con di tio si ne qua non da, dev rin, bir ör güt yö net me li ði ile ya pýl ma sý dýr. Yö net me lik
üre tim ön ce si ni, üre ti mi, pa zar la ma yý, mu ha se be nin ya pý sý ný, iþ le yi þi ni, gö rev ta ným la rýy la þe ma sý -
ný içe rir; "yö ne ti mi" bir bü tün ha lin de dü zen ler. Yö net me lik te ör güt þe ma sý nýn ve ril me si ye ter li de -
ðil dir; ka rar ve ata ma yet ki le ri ile iþ let me nin tek nik, ti carî ve hu kukî açý dan yö ne ti mi ne iliþ kin esas -
la rý da içer me li dir. Bu ta sar ruf mu rah has la rýn yet ki alan la rý nýn da açýk ça be lir len me sin de önem ka -
za nýr. Ör güt len me yö net me li ði nin tes cil ve ilâný ge rek li de ðil dir. An cak ko run ma ya de ðer men fa at -
le ri ni ik na edi ci bir su ret te or ta ya ko yan pay sa hip le ri ile ala cak lý la ra ya zý lý ola rak bil gi ve ri lir. Fýk -
ra ör güt yö net me li ði nin ki min ta ra fýn dan ka ra ra bað la na ca ðý na iliþ kin bir açýk lý ðý içer me mek te dir.
Bu yö net me li ði ge nel ku rul ve ya yö ne tim ku ru lu onay la ya bi lir. Bu onay hiç bir or gan açý sýn dan o
or ga na öz gü len miþ ve dev re di le me ye cek bir yet ki ta þý maz. De vir, esas söz leþ me de açýk ça ön gö rül -
dü ðü ne gö re de vir yö net me li ði ba ký mýn dan ge rek li esas söz leþ me sel da ya nak sað lan mýþ de mek tir.
Önem li olan de vir dir. Bu da esas söz leþ me de ön gö rü len bir hü küm le, “meþ ru iyet” te me li ni ka zan -
mýþ ol mak ta dýr. Teþ kilât yö net me li ði bu dev ri uy gu la ma ya iliþ kin hü küm le ri ni gös ter me si ba ký mýn -
dan önem li dir. Kay nak Ýs viç re hu ku kun da bu yet ki yi ço ðu kez yö ne tim ku ru lu kul lan mak ta dýr.

Yö net me lik hak kýn da bil gi ve ril me si ko nu sun da ka nun pay sa hip le riy le ala cak lý lar ara sýn da bir
fark yap mýþ týr. Pay sa hip le ri nin bu hu sus ta "ko run ma ya de ðer men fa at"le ri bu lun du ðu na iliþ kin güç -
lü bir ka ri ne var dýr. Ala cak lý lar da böy le bir ka ri ne mev cut de ðil dir. Bu se bep le, yö ne tim ör gü tü hak -
kýn da pay sa hip le ri bil gi len di ril me li dir. Ala cak lý lar ise ko run ma ya de ðer men fa at le ri bu lun du ðu nu
ik na edi ci bir þe kil de or ta ya ko yar lar sa bil gi len di ri lir ler. Men fa atin, is te nen ko nu ve ol gu ile il gi si
de gö zö nü ne alýn ma lý dýr. So rum lu luk da va la rýn da ve iflâsta pay sa hip le ri ile ala cak lý la rýn men fa ati
so mut la þýr. Bil gi ver me yü kü mü yö net me li ðin bir kop ya sý nýn ve ril me si ni zo run lu kýl maz. Ay rý ca
hak lý se bep le rin var lý ðýn da (me selâ, bir ala cak lý nýn aç tý ðý bir da va da bu yö net me lik ten bir ra ki bin
ya rar lan ma sý ola sý lý ðý nýn bu lun ma sý gi bi) ta le bin red de dil me si de müm kün dür. Yö ne tim ku ru lu nun
de vir ve yö net me li ði ni ha zýr la ma ya iliþ kin yet ki si nin, bir esas söz leþ me hük mü ile ge nel ku ru lun
ona yý na bað la nýp bað la na ma ya ca ðý so ru nu bir iç ti hat so ru nu dur.

Dev re dil me di ði tak dir de yö ne tim, yö ne tim ku ru lun ca ku rul ola rak ye ri ne ge ti ri lir. Bu hü küm
ile 365 in ci mad de de ki ka ri ne tek rar edil me li dir.

Mad de 368 - Yö ne tim ku ru lu nun ti carî mü mes sil ve ve kil ta yin et me yet ki si dev re di le mez ni -
te lik te dir. Bu ni te lik 368 in ci ve 375 in ci mad de nin (d) ben di hük mün den an la þýl mak ta dýr. Yö ne ti -
min 367 nci mad de ye gö re dev re dil miþ ol ma sý, yö ne tim ku ru lu nun söz ko nu su yet ki si ni or ta dan kal -
dýr maz.

Mad de 369 - Bi rin ci fýk ra: Gön der me ler den olu þan, bu se bep le "gör sel" ol ma ma sý bir ya na
kar ma þa ya da yol a çan ve öð re ti de þid det le eleþ ti ri len 6762 sa yý lý Ka nu nun 320 nci mad de sin den ta -
ma men ay rý lan 369 un cu mad de, öze ni, ted bir li bir yö ne ti ci öl çü sü ile ta ným la mýþ ve ay ný za man da
þir ke tin men fa at le ri nin gö ze til me si ne vur gu yap mýþ týr. Hü küm bu nun öl çü tü ola rak dü rüst lük ku ra -
lý ný ka bul et miþ, an cak þir ket ler top lu lu ðu ile il gi li 203 ve 205 in ci mad de le rin is tis naî du rum la rý ný
dik ka te al mýþ týr. Hük mün bir ye ni li ði de, çað daþ dü zen le me le re uy gun ola rak, üye le rin ve yö ne ti ci -
le rin gö rev le ri ni ye ri ne ge ti rir ken özen le ha re ket et tik le ri ka ri ne si nin açýk ça be lir til miþ ol ma sý dýr.
Böy le ce, is pat yü kü ak si ni id dia eden le re ait tir. 
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Özen yü kü mü yö ne tim ku ru lu üye le riy le yö ne ti ci le ri kap sa ya cak þe kil de ka le me alýn mýþ týr.
Yö ne ti ci le rin ay rý ca zik re dil me le ri, yö ne tim hak ký nýn 367 nci mad de ye gö re dev ri ha lin de özel lik -
le önem ta þý mak ta dýr. 

6762 sa yý lý Ka nu nun 320 nci mad de sin de gön der me ler so nun da va rý lan nes nel (ob jek tif) ve öz -
nel (süb jek tif) özen öl çü le ri açýk de ðil dir. 6762 sa yý lý Ka nun sis te mi çe þit li yo rum la ra ve tar týþ ma -
la ra yol aç tý ðý için terk edil miþ tir. Aný lan öl çü nün terk edil me si nin bir di ðer se be bi de 6762 sa yý lý
Ka nu nun ka bul et ti ði öl çü nün iþ let me ko nu su na sý ký sý ký ya bað lan mýþ ol ma sý dýr. Üc ret alan yö ne -
tim ku ru lu üye sin de "iþ"in ge rek tir di ði özen bu nun ka ný tý dýr. Böy le bir öl çü, bir çe lik üre tim þir ke -
tin de yö ne tim ku ru lu üye le ri nin yük sek tek nik bil gi yi ha iz ol ma la rý nýn þart ol du ðu yo rum la ma sý na
hak ka zan dý ra bi lir. Ýþ let me ko nu su na bað la nan özen, ser ma ye nin ve mal var lý ðý nýn ko run ma sýn da,
iþ ti rak ler le iliþ ki ler de, sýr sak la ma da, te met tü ve fi nans po li ti ka sýn da öze ni ya ta ma men tar týþ ma dý -
þý bý ra kýr ya da do la yý sýy la ve güç lük le kap sar. Üc ret al ma yan üye nin özen bor cu ise içe rik ten ve sý -
nýr dan yok sun dur. Oy sa "ted bir li yö ne ti ci" öl çü sü bü tün yu ka rý da aný lan la rý ve yö ne ti ci sý fa týy la iþin
ge rek tir di ði öze ni de içe rir. Bu se bep le, hü küm de ki özen 6762 sa yý lý Ka nu nun 320 nci mad de sin de
ön gö rü len den da ha da ge niþ ve ama ca da ha uy gun dur. Ýþin ge rek tir di ði özen de nes nel ola rak be lir -
le nir, yok sa o ko nu ya iliþ kin uz man bil gi si aran maz. "Nes nel lik" ile, gö re vi ye ri ne ge ti re bil mek için
yet kin ol ma, il gi li bil gi le ri de ðer len di re bil me, uy gu la ma yý ve ge liþ me le ri iz le ye bil me ve de net le ye -
bil mek için ge re ken ye te nek ve öð re ni me sa hip ol ma an la þý lýr. "Ted bir li yö ne ti ci" te ri mi bir ta raf tan
ku sur da öl çü ro lü oy nar, di ðer ta raf tan da ka rar ve ey lem ler de nes nel dav ra ný þý ifa de eder, an cak bir
yö ne ti ci nin nes nel ola rak kon tro lü dý þýn da ka lan ve nes nel bek len ti le rin öte sin de ki ted bi ri kap sa -
maz. Ni te kim, 553 ün cü mad de nin üçün cü fýk ra sý hük mü söz ko nu su sý ný rý çiz mek te, 557 nci mad -
de de öze nin ki þi te me lin de de ðer len di ril me si ni ge rek li kýl mak ta dýr. 

Nes nel lik te, di li gen tia qu am in su is ye ter li ola maz, bu nun ye ri ne ben zer iþ let me ler de yö ne tim
ku ru lu üye le rin den bek le ne bi len iþin ge rek tir di ði özen esas alý nýr. Ta sa rý hük mün de 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 320 nci mad de sin de ön gö rül müþ bu lu nan ba si ret öl çü sü ne yer ve ril me miþ tir. Hat ta ba si ret li
iþa da mý öl çü sün den uzak du rul muþ tur. Çün kü, Yar gý tay ka rar la rý ba si ret li iþa da mý öl çü sü nü sert,
hat ta aþý rý de ni le bi le cek bek len ti ler le ta ným la mýþ týr. Ay ný öl çü yü yö ne tim ku ru lu üye le ri ne uy gu la -
mak ada let siz so nuç lar do ðu ra bi lir di.

Ted bir li yö ne ti ci öl çü sü ba si ret li iþa da mý kav ra mýn dan fark lý olup, bu öl çü ye, Alm. POK 93 ün -
cü pa rag ra fý nýn kay nak lýk et ti ði de dü þü nül me me li dir. Kla sik Al man öð re ti sin de sa vu nul du ðu nun
ak si ne, þir ke tin le hi ne ola ný mu hak kak yap mak ve za ra rý na olan dan mu hak kak ka çýn mak, özen bor -
cu nun öl çü sü ola rak ka bul edi le mez. Çün kü, eko no mi de ki bü tün kriz ler den, pa zar þart la rýn da ki de -
ði þik lik ler den ve be lir siz lik ler den do ðan risk le ri yö ne tim ku ru lu üye si nin ön ce den teþ his et me si ve
ge rek li ön lem le ri al ma sý, ak si hal de so rum lu tu tul ma sý ge re kir. Hük me esin ve ren ye ni öð re ti da ha
ger çek çi dir.

Ted bir li yö ne ti ci öl çü sü, yö ne tim ku ru lu üye si nin ku rum sal yö ne tim il ke le ri ne uy gun ola rak
"iþa da mý ka ra rý" (bu si ness jud ge ment ru le) ve ri le bi le ce ði ni ka bul eder ve ris kin bun dan doð du ðu
hal ler de üye nin so rum lu tu tul ma ma sý esa sý na da ya nýr. Ge nel ka bul gö ren ku ral uya rýn ca, du ru ma
uy gun araþ týr ma lar ya pý lýp, il gi li ler den bil gi ler alý nýp yö ne tim ku ru lun da ka rar ve ril miþ se, ge liþ me -
ler ta ma men ak si yön de olup þir ket za rar et miþ ol sa bi le özen siz lik ten söz edi le mez. Bu ku ral lar 553
ün cü mad de nin üçün cü fýk ra sýn da yer alan hu kuk ku ra lý ile so mu ta bað lan mýþ týr. Özen bor cu nun
söz leþ me ile aðýr laþ tý rý la bi le ce ði þüp he siz dir. 
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Bi rin ci fýk ra da yer alan, þir ket men fa ati nin dü rüst lük ku ra lý na gö re gö ze til me si ge re ði ne iliþ kin
te mel özen ku ra lý 6762 sa yý lý Ka nun da açýk ola rak ön gö rül me miþ ti. Bu yü küm ile, yö ne tim ku ru lu
üye si nin ki þi sel men fa ati ni, hâ kim pay sa hi bi nin ve ya pay sa hip le ri nin ve on la rýn ya ký ný olan ger çek
ve tü zel ki þi ler ile üçün cü ki þi le rin men fa ati ni, þir ke tin men fa ati nin önü ne ge çir me me si kas te dil miþ -
tir. Hü küm, men fa at ler ça týþ ma sý bu lu nan hal ler de yö ne tim ku ru lu nun ge rek li ön lem le ri al ma sý ný ve
arm's length te me lin de ya ni, hâ kim or ta ðý ve onun ya kýn la rý ný ka yýr ma dan þir ket için, þir ke tin men -
fa ati için re ka bet þart la rý na uy gun ola rak pa zar lýk yap ma sý ný ifa de eder. Hü küm yö ne tim ku ru lu üye -
si ni ay rý ca re ka bet ya sa ðý na uy mak dý þýn da þir ke te kar þý kap sam lý bað lý lýk yü kü mü al tý na so kar;
içer den öð re nen le rin ti ca re ti ya sa ðý na ve ken di ken di siy le iþ (söz leþ me) yap mak ku ral la rý na uy ma -
sý ný zo run lu tu tar.

Ýkin ci fýk ra: Þir ket men fa ati nin gö ze til me si zo run lu ðu, þir ket ler top lu lu ðun da bað lý þir ke tin
yö ne tim ku ru lu üye le ri yö nün den so run çý ka rýr. Bu du rum da bað lý þir ke tin yö ne tim ku ru lu üye le rin -
den þir ke tin men fa ati ni top lu lu ðun, bir top lu luk þir ke ti nin ve hâ kim þir ke tin men fa ati nin önün de tut -
ma la rý ný is te mek, ger çe ði gör mez lik ten gel me an la mý ta þýr. Bu prob le mi çöz mek ama cý ile ikin ci fýk -
ra ka le me alýn mýþ týr. 202 nci mad de uya rýn ca, hâ kim þir ke tin, bað lý þir ke tin kay bý na se bep ola cak ta -
sar ruf lar da rol oy na ma sý ha lin de, kay bý bel li bir sü re de denk leþ tir me si ge re kir. Aný lan hü küm, esa -
sýn da denk leþ tir me ya pýl ma sý þar tý ile þir ke tin men fa ati nin fe da edil me si ne izin ver mek te; an cak
denk leþ tir me, sü re si için de ger çek leþ me di ði tak dir de, bel li bir sü re de da va aç ma yan yö ne tim ku ru lu
üye le ri ni so rum lu tut ma ya el ve riþ li bu lun mak ta dýr. 203 ün cü mad de de dü zen le nen tam ha ki mi yet ha -
lin de, bað lý lýk yü kü mü or ta dan kalk mak ta, 204 ün cü mad de ise bu nun is tis na sý ný dü zen le mek te dir.

Üçün cü fýk ra: Son fýk ra is pat yü kü nü özen yü kü mü nün ihlâl edil di ði ni id dia eden le re ver mek ama -
cýy la bir ka ri ne ön gör mek te dir. Çün kü bir çok hal de özen gös te ril di ði ni is pat et mek çok güç ola bi lir. 

Mad de 370 - Bi rin ci fýk ra: 370 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 365 in ci mad de de yer alan þir -
ke tin tem si li yet ki si nin, ak si þar te dil me miþ se, ya ni tek im za sis te mi ka bul olun ma mýþ sa, çift im za
ile ve yö ne tim ku ru lun ca kul la ný la bi le ce ði ni ön gör mek te dir. 373 ün cü mad de nin bi rin ci fýk ra sý hük -
mün ce yö ne tim ku ru lu þir ke ti tem si le, yet ki li ki þi le ri de be lir ler. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, 6762 sa yý lý Ka nunun 319 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mü nü
tek rar la ya rak, 370 in ci mad de do la yý sýy la dev re di le bi len yö ne tim hak ký ný tem sil yet ki si ile ta mam -
la mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. 

Mad de 371 - 371 in ci mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 321 in ci mad de sin den alýn mýþ, an cak 6762
sa yý lý Ka nu nun 137 nci mad de sin de ön gö rü len ul tra vi res ku ra lý nýn sis tem den çýk ma sý do la yý sýy la
var lý ðý ge rek li ye ni hü küm le re de yer ver miþ tir.

Bi rin ci fýk ra tem si le yet ki li olan ki þi le rin ya pa bi le cek le ri iþ ve iþ lem le rin þir ke tin rücû ede bil -
me si ve ede me me si yö nün den sý ný rý ný gös ter mek te dir. Ul tra vi res ku ra lý kalk tý ðý için, ar týk þir ke tin
hak eh li ye ti nin sý ný rý ný iþ let me ko nu su çiz me mek te dir. Þir ke tin hak eh li ye ti nin de ðil, im za yet ki li -
si ne rücû ede ce ði ve ya ede me ye ce ði sý ný rý, þir ke tin ama cý ve iþ let me ko nu su be lir ler. Esas söz leþ -
me nin ko nu hük mü ne ay ký rý iþ lem ler le bu sý ný rýn aþýl ma sý ha lin de þir ke tin rü cu hak ký var dýr. Baþ ka
bir de yiþ le, þir ke tin ama cý ve iþ let me ko nu su dý þýn da ya pý lan iþ lem ler de, ikin ci fýk ra da açýk ça be -
lir til di ði üze re, þir ke ti bað lar, üçün cü ki þi ye kar þý þir ket so rum lu dur; an cak, sý ný rý aþan tem sil yet ki -
si ni ha iz ki þi ye kar þý þir ket rü cu ta le bin de bu lu na bi lir.

Ýkin ci fýk ra iþ let me ko nu su dý þýn da ki iþ lem le rin þir ke ti bað la ma sý ku ra lý nýn is tis na sý ný dü zen le -
mek te dir. 
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Þir ket, ya pý lan iþ le min, iþ let me ko nu su nun dý þýn da bu lun du ðu nu üçün cü ki þi nin bil di ði ni ve ya
ha lin ica býn dan bi le bi le cek du rum da bu lun du ðu nu is pat eder se iþ lem þir ke ti bað la ma ya cak týr. An -
cak, þir ket esas söz leþ me si nin ilân edil miþ ol ma sý, bu hu su sun is pa tý için tek ba þý na ye ter li gö rül me -
miþ tir. Bu hü küm 354 ün cü mad de ile uyum lu dur. Çün kü, aný lan mad de ye gö re þir ke tin amaç ve ko -
nu sun da si cil müs pet iþ le vi ni ic ra et mez; ya ni ilân edil di ði için üçün cü ki þi þir ke tin amaç ve ko nu -
su nu bil mek zo run da de ðil dir. Ýkin ci fýk ra nýn son cüm le si, ul tra vi res ku ra lý ný AT'ýn Bi rin ci Yö ner -
ge si do la yý sýy la kal dýr mak zo run da ka lan Ýn gi liz Com pa ni es Act 1986’nýn 35 ve 35A hük mün den
esin le ne rek ka le me alýn mýþ týr. 

Mad de 372 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 322 nci mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 373 - Bi rin ci fýk ra: Bu mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 323 ün cü mad -

de sin den alýn mýþ, an cak þir ke tin ka bul et ti ði im za dü ze ni ni be lirt mek ama cýy la "ve bun la rýn tem sil
þe kil le ri ni gös te rir ka ra rý nýn no ter ce onan mýþ su re ti ni" iba re si ek len miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 323
ün cü mad de si nin bi rin ci cüm le si, yö ne tim ku ru lu nun þir ke ti tem si le yet ki li ki þi le ri nin bu hu su su si -
ci le bil di re ce ði ni be lirt miþ tir. Mev cut mad de nin ikin ci cüm le si ise bi rin ci cüm le den ba ðým sýz, pek
de an lam ta þý ma yan bir hü küm ko nu mun da dýr. Mev cut me tin den ne yin tes cil edi le ce ði an la þýl ma -
mak ta dýr.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra ye ni olup, tem si le yet ki li ki þi le rin se çim le ri ne ve atan ma la rý na iliþ kin
hu kukî sa kat lýk la rýn üçün cü ki þi le re kar þý ile ri sü rü le me ye ce ði, sü rü le bil me si için hu kukî sa kat lý ðýn
on lar ta ra fýn dan bi lin di ði nin is pat lan ma sý ge rek ti ði ku ra lý ný ge ti re rek uy gu la ma da ki te red düt le ri or -
ta dan kal dýr mak ta dýr. Hü küm 37 nci mad de ile ay ný dü þün ce ek se nin de dir. Hu kukî sa kat lýk ne ka -
dar aðýr olur sa ol sun bu nun üçün cü ki þi ye kar þý ile ri sü rü le me me si, üçün cü ki þi ye iz le ye me ye ce ði,
be lir le ye me ye ce ði ve yar gý la ya ma ya ca ðý bir yü küm lü lük yük len me si ni en gel le mek ve iþ lem gü ven -
li ði ile ada le ti sað la mak amaç la rý na yö ne lik tir. 

Mad de 374 - Bu mad de, yö ne tim ku ru lu nun iþ le vi nin, ya ni yö ne tim hak ký nýn sý ný rý ný çiz mek -
te dir. Þir ke tin iþ let me ko nu su nun el de edi le bil me si için ya pýl ma sý ge rek li bü tün iþ ve iþ lem ler yö ne -
tim ku ru lu nun ve ya -de vir ha lin de- yö ne ti min yet ki sin de dir. An cak, bun lar dan ka nun la ve ya esas
söz leþ me ile ge nel ku ru la bý ra ký lan lar ha riç tu tul muþ tur. Yö ne tim hak ký nýn kap sa mý na gi ren bir iþ
ve/ve ya iþ le min, esas söz leþ me ile ge nel ku rul ca kul la ný la bil me si için de bu nun 375 in ci mad de de
gös te ril miþ dev re di le mez gö rev ve yet ki ler içi ne gir me me si ge re kir. Böy le ce, bu hü küm, bir ano nim
þir ket te bü tün yö ne tim yet ki le ri nin, bir üst ku rul ol ma sý do la yý sýy la ge nel ku ru la ait bu lun du ðu ve
hat ta on dan doð du ðu, ge nel ku ru lun is te di ði gö rev ve yet ki le ri is te di ði an da yö ne tim ku ru lun dan ge -
ri ala bi le ce ði yo lun da ki es ki miþ an la yý þa ka pý la rý ka pa mýþ týr. Ta sa rý, or gan lar ara sýn da iþ lev le rin ay -
rý lý ðý il ke si ni ka bul et miþ tir. 

Hü küm hu ku kun sü rek li ge li þi mi ni sað la mak ama cýy la üç so ru nu öð re ti ile mah ke me ka rar la -
rý na bý rak mýþ týr. Bun lar dan bi rin ci si, 375 in ci mad de de zik re dil me miþ ol mak la bir lik te, ge nel ku ru -
lun ni te li ðiy le hiç bað daþ ma yan, ak si ne yö ne tim kav ra mý nýn kap sa mýn da bu lun du ðun dan þüp he
edil me yen ko nu la rýn, me selâ, ola ðan ko nu la ra iliþ kin söz leþ me le rin ba ðýt lan ma sý nýn esas söz leþ me
ile ge nel ku ru la bý ra kýlýp bý ra ký la ma ya ca ðý dýr. Ýkin ci si, yö ne tim ku ru lu nun ve dev re dil miþ se yö ne -
ti min ka rar la rý nýn ge nel ku ru lun ona yý na bað la nýp bað la na ma ya ca ðý, üçün cü sü ise, yö ne tim ku ru lu -
nun so rum lu luk tan ka çýn mak ama cýy la ka rar la rý ný ge nel ku ru lun ona yý na su nup su na ma ya ca ðý dýr.

Mad de 375 - Yö ne tim ku ru lu nun dev re di le mez yet ki le ri ni gös te ren 375 in ci mad de ye ni dir. Bu
hü küm ile, Ti ca ret Ka nu nun da, or gan lar ara sýn da iþ lev ay rý mý ya pýl mýþ, or gan lar ara sýn da iþ lev bað -
la mýn da güç yö nün den denk lik ka bul edil miþ, bu na kar þý lýk ge nel ku ru lun her þe ye ka dir ol du ðu na
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ve bü tün ka rar la rý ala bil me yet ki si ile do na týl dý ðý na iliþ kin salt yet ki te ori si red de dil miþ tir. Ge nel ku -
ru lun bir üst or gan ol du ðu an la yý þý Ti ca ret Ka nu nu na ya ban cý dýr. An cak, bu hük me rað men 374 ün -
cü mad de nin ge rek çe sin de iþa ret edi len so run la rýn ka nunî bir boþ luk oluþ tur du ðu þüp he siz dir. Ni te -
kim ay ný hük me sa hip Ýs viç re'de bu ko nu lar tar týþ ma lý olup öð re ti ve mah ke me ka rar la rý so run la rý
fark lý çö züm le re bað la mýþ týr.

Yö ne tim ku ru lu, Ka nu nun 375 in ci mad de sin de gös te ri len bu yet ki le ri ne esas söz leþ mey le ne
de bir ka rar la ge nel ku ru la ve ya ku ru la cak ku rul la ra ve ko mi te le re dev re de bi lir. Yö ne tim ku ru lu, bu
yet ki ler den fe ra gat da ede mez. 

(a) ben di: "Üst dü zey de yö ne tim" ile kas te di len, ge nel iþ let me po li ti ka sý baþ ta ol mak üze re,
ya tý rým, fi nans man, te met tü gi bi po li ti ka la rýn he def le ri nin ka ra ra bað lan ma sý, bun la ra ula þýl ma sý
için se çi len araç la rýn gös te ril me si, he def le re ula þý lýp ula þýl ma dý ðý nýn ve ya ula þý lýp ula þýl ma ya ca ðý -
nýn be lir len me si, büt çe uy gu la ma sý nýn kon tro lü ve stra te ji le rin tes pi ti dir.

Po li ti ka la ra ve he def le re ula þýl ma sý na iliþ kin ka rar lar ve stra te ji le rin uy gu lan ma sý ile il gi li ta li -
mat lar da yö ne tim ku ru lu ta ra fýn dan ve ri le bi lir. Ta li mat lar söz lü ve ya ya zý lý ola bi le ce ði gi bi bir iç
yö net me lik, sir kü ler ve ya ge nel ge ile de þe kil le ne bi lir. 

Bað lý þir ket ler de, üst dü zey de yö ne tim yet ki si nin ki me ait ol du ðu so ru su özel lik gös te rir. Baþ -
ka bir de yiþ le, bað lý þir ket le rin yö ne tim ku rul la rý üst dü zey de yö ne tim yet ki si ni ha iz mi dir? Yok sa
bu yet ki ana þir ke tin yö ne tim ku ru lu na mý ait tir? Hük mün mün fe rit þir ket ler için ön gö rül dü ðü ne
ka dar açýk sa, ba ðým sýz yö ne tim ku rul la rý nýn dü þü nül müþ ol du ðu da o ka dar do ðal dýr. Bu hü küm, Ta -
sa rý nýn 195 ve de va mý mad de hü küm le ri ile bir lik te de ðer len di ril me li, de ðer len dir me de 202 ilâ 204
ün cü mad de ler dik ka te alýn ma lý dýr. Bað lý þir ke tin üst yö ne ti mi, hâ kim þir ke tin ve te pe þir ke tin üst
yö ne ti mi ile uyum lu ol ma lý dýr. Bu il ke þir ket ler top lu lu ðu nun ka nun ta ra fýn dan ta ný nan ger çe ði dir.
Baþ ka bir de yiþ le, hâ kim ve özel lik le te pe þir ke tin üst yö ne ti mi bað lý þir ket le ri de kap sar ve bað lar.
An cak bu sý nýr la ma la ra rað men bað lý þir ket ler de de üst yö ne tim dev re di le mez.

(b) ben di: Ör güt þe ma sý, yö ne tim de yer alan her ke sin, alt lýk-üst lük iliþ ki le ri ni, gö rev ta ným la rý -
ný; bö lüm le ri ve ara la rýn da ki iliþ ki le ri gös te ren þe ma dýr. Bu hü küm le, yö ne tim ku ru lu nun, yö ne ti min
bir bü tün ha lin de iþ le yi þi ni gör me si, po li ti ka la rýn ve stra te ji le rin ger çek leþ ti ril me sin de gö rev li le rin
ro lü nü de ðer len dir me si; in san kay nak la rý nýn kul la nýl ma sý ný iz le me si amaç lan mýþ týr. Þe ma, sis te min
iþ le yi þin de ki ak sak lýk la rýn ve ak sa yan ye rin be lir len me si ne yar dým cý olur. Ku rul yö ne ti mi dev re der -
ken de za ten ör güt þe ma sý ný ta yin eder. Þe ma da yer al ma yan ay rýn tý yý, di ðer yet ki li ler be lir le ye bi lir. 

(c) ben di: Mu ha se be nin bö lüm ola rak be lir len me si ile kas te di len, ka nu na ve ge nel ka bul gö -
ren mu ha se be il ke le ri ne gö re mu ha se be ör gü tü nün (bö lü mü nün), kon so li de he sap sis te mi nin, def ter
ve ka yýt la rýn tu tul ma ku ral la rý nýn tes pi ti, he sap plan la rý nýn ya pýl ma sý, ya ni, dü ze nin, bir an lam da
mu ha se be bö lü mü nün ör güt len me si dir. Mu ha se be nin han gi or tam da tu tu la ca ðý ný da yö ne tim ku ru -
lu ka ra ra bað lar. Mu ha se be nin be lir len me si ve prog ram lan ma sý ný, mu ha se be nin 515 in ci mad de de
ön gö rü len dü rüst re sim il ke si ne gö re be lir len me si ni de içe rir. "Dü ze nin ku rul ma sý" söz cü ðün den de
an la þýl dý ðý üze re, dev re dil mez olan "dü ze nin ku rul ma sý gö re vi"dir; yok sa mu ha se be nin tu tul ma sý
dev re di le bi lir ve yö ne ti min dev ri hal le rin de bu hu sus açýk ça ifa de edi lir.

Fi nan sal de ne tim dü ze ni nin ku rul ma sý, þir ke tin iþ ve iþ lem le ri nin de net len me si ne iliþ kin bir
"iç-de ne tim" sis te mi nin ve bu nu ya pa cak ör gü tün (bö lü mün) gös te ril me si dir. Þir ket han gi bü yük -
lük te olur sa ol sun, þir ket de, mu ha se be den ta ma men ba ðým sýz, uz man lar dan olu þan, et kin bir iç-de -
ne tim ör gü tü ne ge rek si nim var dýr. Bir ano nim þir ke tin de ne ti mi sa de ce bir ba ðým sýz dýþ de ne tim ku -
ru lu þu na bý ra ký la maz. Bir ba ðým sýz de ne tim ku ru lu þu nun on lar ca, hat ta yüz ler ce müþ te ri si var dýr;
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on la ra bir çok hiz met sun mak ta dýr. Her müþ te ri si ni içer den ve ya kýn dan iz le ye mez. Fi nan sal de ne -
tim, bir an lam da "tef tiþ ku ru lu"nun yap tý ðý de ne tim dir. Fi nan sal de ne tim iþ ve iþ lem le rin iç de ne ti -
mi ya nýn da, þir ke tin fi nan sal kay nak la rý nýn, bun la rýn kul la nýl ma sý þek li nin, du ru mu nun, li ki di te si -
nin de ne ti mi ni ve iz len me si ni de içe rir. Fi nan sal de ne tim ku rum sal yö ne tim ku ral la rý nýn ge re ði dir. 

Fi nan sal plan la ma, büt çe le me ile ye ter li li ki di te nin sað lan ma sý nýn gü ven ce al tý na alýn ma sý ný ifa -
de eder. Ku rum sal yö ne tim ku ral la rý nýn ve çað daþ yö ne tim usul le ri nin ge re ði olan bu ör güt bü tün
ano nim þir ket ler için ge rek li de ðil dir; þir ke tin yö ne ti mi ge rek ti ri yor sa fi nan sal plan la ma zo run lu dur. 

(d) ben di: Mü dür ler ile ay ný iþ le ve sa hip ki þi le rin atan ma la rý ve im za yet ki si ni ha iz ki þi le rin
se çi mi yö ne tim ku ru lu nun dev re di le me yen yet ki le rin den dir. Ým za yet ki li le ri ni be lir le mek mu rah -
has lar da hil kim se ye dev re di le mez. Bu hü küm de ki ‘mü dür ler ile ay ný iþ le ve sa hip ki þi ler’ iba re si
ken di le ri ne yö net me gö rev ve yet ki le ri ta nýn mýþ olan kim se le ri ifa de eder. Gö rev ve yet ki ve ril me -
si ile kas te di len yö ne tim hak ký nýn ve ya ge nel ola rak yö ne ti min ge çi ril me si, di ðer bir ifa dey le ‘de -
le gas yon’ de ðil dir. Kas te di len, iþ lem le rin yü rü tül me si aþa ma sý na iliþ kin yet ki ler dir. 

(e) ben di: Üst gö ze tim ile kas te di len hem ku ram sal açý dan hem de iþ let me ik ti sa dý yö nün den
ge rek li olan iþ le rin aký þý nýn gö ze ti mi dir. Yok sa, yö ne tim ku ru lu bir kon trol ve de ne tim or ga ný de ðil -
dir. Üst gö ze ti min nor ma tif ni te li ði hük mün biz zat ken di sin den an la þýl mak ta dýr. 

(f) ben di: Bu bent yö ne tim ku ru lu nun ka rar lar ve tes ci le tâbi pay lar la il gi li def ter le ri tut ma sý -
ný, yýl lýk ra po ra ve ge nel ku rul top lan tý la rý nýn ya pýl ma sý na ve alý nan ka rar la rýn uy gu lan ma sý na iliþ -
kin gö rev le ri ni hük me bað la mak ta dýr. 

(g) ben di: 376 ve 377 nci mad de le rin ge rek çe le ri ne ba kýl ma lý dýr.
Mad de 376 - 376 ncý mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 324 ün cü mad de si nin ye ri ne geç miþ tir. Mev -

cut mad de nin hü küm le ri bir öl çü de ko run muþ tur. An cak, uy gu la ma da sýk ça rast la ný lan so run lar dik -
ka te alý na rak ye ni ku ral lar ön gö rül müþ tür. Bu da Ta sa rý hük mü ne ye ni hü vi yet ver miþ tir. Ay rý ca
6762 sa yý lý Ka nun da ki 324 ün cü mad de nin bilânço hu ku ku na uy ma yan hü küm le ri dü zel til miþ tir.
376 ncý mad de dü zen le nir ken Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nun da 4949 sa yý lý Ka nun la ya pý lan de ði þik lik ler,
AET'nin Ýkin ci Yö ner ge si ve Ýsv. BK m. 725'e 1991'de ya pý lan ek ler de dik ka te alýn mýþ týr. Hü küm
pay sa hip le ri nin, ala cak lý la rýn, ser ma ye pi ya sa sý ak tör le ri nin ya tý rým la rý ný ve ge nel eko no mik men -
fa at le ri ko ru ma yý amaç la mak ta dýr. 

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra ya gö re, son yýl lýk bilânço dan ser ma ye ile ka nunî ye dek ak çe ler top -
la mý nýn ya rý sý nýn za rar lar so nu cu kar þý lýk sýz kal dý ðý nýn, ya ni yi ti ril miþ bu lun du ðu nun an la þýl ma sý
ha lin de, yö ne tim ku ru lu, ge nel ku ru lu he men top lan tý ya ça ðýr ma ya ve uy gun gör dü ðü ge rek li ön -
lem le ri ku ru la sun mak zo run da dýr. Bu ön lem ler, ser ma ye ar tý rý mý, ba zý üre tim bi rim le ri nin ve ya bö -
lüm le rin ka pa týl ma sý ya da kü çül tül me si, iþ ti rak le rin sa tý þý, pa zar la ma sis te mi nin de ðiþ ti ril me si vs.
ola bi lir. Ön lem ler 378 in ci mad de uya rýn ca teh li ke le rin er ken teþ hi si ko mi te sin ce de za ten da ha ön -
ce ki ta rih ler de öne ril miþ ola bi lir. Hük mün uy gu la na bil me si için, ka nunî ye dek ak çe ler dý þýn da ki
açýk ye dek ak çe ler le de za ra rýn ka pan ma mýþ ol ma sý ve ar ta ka lan za ra rýn ser ma ye ile ka nunî ye dek
ak çe ler top la mý nýn ya rý sý ný geç me si ge re kir. "Ser ma ye" te ri mi ile bilânço da ser ma ye ka le mi al týn da
yer alan esas ser ma ye ve ka yýt lý ser ma ye sis te min de çý ka rýl mýþ ser ma ye; ka nunî ye dek ak çe ile, 519
un cu mad de hük mün de dü zen le nen ak çe ler kas te dil miþ tir.

Yö ne tim ku ru lu nun, ge nel ku ru lu he men top lan tý ya ça ðýr ma sý, þir ke tin fi nan sal yön den kö tü
du rum da bu lun du ðu nu bü tün açýk lý ðýy la ku ru la an lat ma sý, hat ta bu ko nu da bir ra por ver me si, za rar -
la rýn se bep le ri ni (kay nak la rý ný) gös ter me si ve te da vi ça re le ri öner me si ge re kir, ak si hal de yö ne tim
ku ru lu so rum lu olur. Bi rin ci fýk ra ya gö re du rum son yýl lýk bilânço ya gö re be lir le nir. Söz ko nu su
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açýk, bir ara bilânço dan an la þýl mýþ ve ya 378 in ci mad de ye gö re ça lý þan ko mi te nin ve re ce ði ra por -
lar da be lir til miþ se, yö ne tim ku ru lu son yýl lýk bilânço yu bek le me me li dir. Kay býn var lý ðý bi rin ci fýk ra -
nýn iþ le me si için ye ter li dir. 378 in ci mad de ye gö re er ken teþ his ile gö rev li olan lar da du ru mu tes pit
edin ce yö ne tim ku ru lu nu bil gi len dir me li dir. An cak, söz ko nu su ki þi ve ko mi te le rin sa de ce ikaz borç -
la rý var dýr. Ge nel ku ru lu top lan tý ya ça ðýr mak yö ne tim ku ru lu nun gö re vi dir. Kö tü leþ me ay lýk he sap -
lar dan an la þýl dý ðý tak dir de, yýl lýk bilânço esas la rý na gö re bir ara bilânço çý ka rýl ma sý da ge re ke bi lir. 

Yö ne tim ku ru lu nun iyi leþ ti ri ci ön lem öne ri le ri ni il gi li ko mi te ler le bir lik te oluþ tur ma sý ve du ru mu
açýk la yý cý ra por da bu ko mi te le rin gö rüþ le ri ne yer ver me si ra tio le gis ge re ði dir. Yö ne tim ku ru lu nun, ge -
nel ku ru lu top lan tý ya ça ðýr ma gö re vi ni ihmâl et me si ha lin de, bu ku ru lu az lýk top lan tý ya ça ðý ra bi lir. 

Ýkin ci fýk ra: Son yýl lýk bilânço dan, za rar lar se be biy le ser ma ye ile ka nunî ye dek ak çe ler top la -
mý nýn üç te iki si nin kar þý lýk sýz kal dý ðý an la þýl dý ðý tak dir de, yö ne tim ku ru lu nun çað rý sý üze ri ne ge nel
ku rul iki ka rar dan bi ri ni ala bi lir, (1) ser ma ye nin üç te bi ri ile ye tin me, ya ni ser ma ye nin azal tý lýp za -
ra rýn bün ye dý þý na atýl ma sý; (2) ta mam la ma. Bu iki ka rar dan bi ri ni al ma mýþ sa ano nim þir ket so na
erer. Ta sa rý nýn ge nel ku ru lu bu se çe nek ler ara sýn da ter cih yap ma ya zor la ma sý nýn se be bi, þir ke tin du -
ru mu nu bir an ön ce açýk lý ða ka vuþ tur mak dü þün ce si dir. Ta mam la ma ile, azal tý lan ser ma ye ka dar ve -
ya on dan faz la ser ma ye ar tý rý mý ya pýl ma sý ve ya bilânço açýk la rý nýn pay sa hip le ri nin tü mün ce (Ta sa -
rý m. 421 (1), b.1) ve ya ba zý pay sa hip le ri ta ra fýn dan ka pa týl ma sý ya da ba zý ala cak lý la rýn ala cak la rý -
ný sil me si kas te dil mek te dir. Ta mam la ma da oy bir li ði sað la nýr sa her pay sa hi bi bilânço açý ðý ný ka pa -
ta cak pa ra yý ver mek le yü küm lü dür. Bu yol da ki bir ge nel ku rul ka ra rý Ta sa rý nýn 421 in ci mad de si -
nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci ben di an la mýn da bir be lir li ola ya öz gü ek yü küm ih das et miþ de mek tir.
Bu ek yü küm ne ser ma ye ko nul ma sý ne de borç ve ril me si ol ma yýp kar þý lýk sýz dýr. Oy bir li ði sað lan -
ma mýþ sa ba zý pay sa hip le ri nin ken di is tek le riy le ta mam la ma yap ma la rý na en gel yok tur. "Ser ma ye",
"ka nunî ye dek ak çe" ve "son yýl lýk bilânço" kav ram la rý nýn an la mý bi rin ci fýk ra nýn ge rek çe sin de
açýk lan mýþ týr.

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra þir ke tin bor ca ba týk ol ma sý du ru mun da uy gu la na cak ku ral la rý gös -
ter mek te dir. "Bor ca ba týk ol ma" kav ra mý, þir ket ak tif le ri -yýl lýk bilânço da ol du ðu gi bi def ter (ik ti -
sap) de ðer le riy le de ðil- fa kat ger çek (ola sý sa týþ de ðer le ri) de ðer le riy le de ðer le me ye tâbi tu tul sa lar
bi le ala cak lý la rýn, ala cak la rý ný ala ma ma la rý, ya ni þir ke tin borç ve ta ah hüt le ri ni kar þý la ya ma ma sý de -
mek tir. Bor ca ba týk du rum da ol ma nýn iþa ret le ri, yýl lýk bilânço dan, ay lýk, üç ay lýk ve ya al tý ay lýk he -
sap du rum la rýn dan, de net çi nin, er ken teþ his ko mi te si nin ra por la rýn dan ve/ve ya yö ne tim (Ta sa rý m.
367) ile yö ne tim ku ru lu nun be lir le me le rin den or ta ya çý ka bi lir. Böy le iþa ret ler var sa, yö ne tim ku ru -
lu hem iþ let me nin de va mý esa sý na gö re hem de ak tif le rin ola sý sa týþ de ðer le ri üze rin den bir ara
bilânço dü zen le tip de net çi ye ve rir. Ýki bilânço çý ka rýl ma sý nýn çe þit li ya rar la rý var dýr. Var lýk la rýn ola -
sý sa týþ de ðer le ri ne gö re çý ka rý lan bilânço þir ke tin iflâsý için yö ne tim ku ru lu nun mah ke me ye baþ vur -
ma sý na ge rek olup ol ma dý ðý ný or ta ya ko yar. Ýs viç re öð re ti sin de iþ let me nin de va mý esa sý na gö re bi -
lan ço nun in ce lik le çý ka rýl ma sý ge rek ti ði ile ri sü rü lür.

Ak tif ve pa sif le rin iþ let me nin sü rek li li ði ne gö re de ðer len di ril me si, fa ali ye ti ne de vam ede cek
bir iþ let me esas alý na rak de ðer len dir me ya pýl ma sý de mek tir. Böy le bir de ðer len dir me iþ let me nin
bor ca ba týk ol ma du ru mu na rað men ba zý ol gu lar, bek len ti ler, et ki si ni yi ti ren se bep ler do la yý sýy la þir -
ke tin ya þa ma ümi di nin var olup ol ma dý ðý ný or ta ya ko yar. Me selâ, bir þir ke tin ku ru lu þu nun ilk yýl la -
rýn da yap tý ðý ya tý rým do la yý sýy la bor ca ba týk ol ma sý na kar þý lýk ile ri ki yýl lar da kâr edi le bi le ce ði ola -
sý lý ðý nýn yük sek ol ma sý do la yý sýy la uz man bir iþ let me ci ta ra fýn dan fark lý de ðer len di ri le bi lir. Bu tür
bir de ðer le me ya tý rým la rýn so nuç la rý ný da he sa ba ka tar.
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Ýs viç re öð re ti sin de, "iþ let me nin sü rek li li ði de ðe ri"nin dik ka te alýn ma sý nýn ge rek siz ol du ðu, ola -
sý sa týþ de ðer le ri ne gö re çý ka rý lan bilânço nun iþ let me nin du ru mu nu or ta ya ko ya ca ðý eleþ ti ri si ya pý -
lýr. Bu iki bi lan ço nun fark lý so nuç lar ver me si, özel lik le iþ let me nin sü rek li li ði esa sý na gö re çý ka rý lan
bi lan ço nun olum lu, di ðe ri nin olum suz ol ma sý ha lin de na sýl ka ra ra va rý la ca ðý nýn da bir so run ol du -
ðu dü þü nü le bi lir. Üçün cü fýk ra ara bilânço la rýn de net çi ta ra fýn dan de ðer len di ril me si ni þart koþ tu -
ðun dan ger çek çi ol ma yan bek len ti ler teh li ke si nin bu lun ma dý ðý, bi lan ço la rý de net çi nin ta raf sýz ca yo -
rum la ya ca ðý, so mut ola ya gö re üs tün tu tul ma sý ge re ke ni be lir le ye ce ði ve bu yön den ikin ci bilânço -
nun ya rar lý so nuç lar ve re bi le ce ði dü þü nül müþ tür. Ta sa rý hük mü nün Ýs viç re ve Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nu -
nun sis te mi ne üs tün olan ta ra fý bu ra sý dýr.

Ara bilânço la rýn in ce len me si ve de ðer len di ril me si 397 nci ve de va mý mad de ler de ön gö rü len ve
ni te li ði 400 ün cü mad de de be lir til miþ bu lu nan de net çi ta ra fýn dan ya pý lýr. De net çi nin in ce le me si ni
ve öne ri le ri ni ye di gün için de ver me si þar tý hük me özel lik le ko nul muþ tur. Çün kü, yö ne tim bu ra po -
ra gö re du ru mu mah ke me ye bil di re cek ve ya bu na ge rek gör me ye cek tir. Ra por mah ke me nin ka rar -
la rý na esas olur.

Hü küm, mah ke me ye baþ vu ru zo run lu ðu nu or ta dan kal dý ra bi le cek bir ye ni li ði de içer mek te dir.
Bu da, þir ket ala cak lý la rýn dan ba zý la rý nýn, ken di ala cak la rý ný, di ðer ala cak lý la rýn ala cak la rý nýn sý ra -
sýn dan son ra ki sý ra ya git me si ni ya zýy la ka bul et me le ri dir. Böy le bir ta ah hüt et ki le ri ni iflâs ha lin de
gös te rir ve ön ce ki ala cak lar öden me den so na gi den ala cak ga ra me ye ka tý la maz. Bu ta ah hüt le rin tu -
ta rý ara bilânço ile or ta ya çý kan açý ða eþit se, iflâs bil di ri mi zo run lu ðu yok tur. Baþ ka bir de yiþ le, bu
ta ah hüt le rin tu ta rý, bor ca ba týk lý ðý or ta dan kal dý ra cak dü zey dey se, ký sa va de li ol ma yýp sü rek li lik ar -
ze der ni te lik tey se ve ta ah hüt le rin ye ri ne ge ti ril me si güç þart la ra bað lan ma mýþ ise mah ke me ye bil -
di rim de bu lu nul maz. Ýsv. BK 725 (2)'ye 1991 re for mun da gi ren bu hü küm le þir ke tin kur ta rý la bil me -
si þan sý nýn ar tý rýl ma sý amaç lan mýþ týr. Þir ket ala cak lý la rý nýn ay ný za man da þir ke tin pay sa hi bi ol ma la -
rý ha lin de, bun lar iflâs ile er te le me se çe ne ði ni de ðer len di re cek ler dir. Er te le me bel li bir tak vim gü -
nü ne bað lý de ðil dir. En er ken er te le me ta ri hi böy le bir ta ah hüt te bu lun ma mýþ ala cak lý la rýn ala cak la -
rý nýn so na er miþ ve ya te min edil miþ ol du ðu ta rih tir. Er te le me bir an lam da is tek le sý ra da en so na gi -
de rek þir ke ti iflâstan kur tar ma, er te le me nin son bul du ðu ta ri he ka dar ta kas, mah sup ve ta kip yap -
ma ma an la mý ný ta þýr; yok sa ala cak tan fe ra gat edil miþ de ðil dir. Bu be yan, za ma na þý mý na her han gi
bir et ki de bu lun maz. 

Mad de 377 - Ýflâsýn er te len me si ne iliþ kin 377 nci mad de dört te mel ku ral içer mek te dir. Bun -
lar dan bi rin ci si bir iyi leþ tir me pro je si bað la mýn da iflâsýn er te len me si dir. Ýkin ci ku ral, iyi leþ tir me
pro je si nin em re di ci ni te lik te ki içe ri ði ile il gi li dir. Pro je de Ka nu nun 376 ncý mad de si nin üçün cü fýk -
ra sýn da ön gö rü len de net çi öne ri le ri nin yer al ma sý ve bu öne ri le re uy gun ger çek çi kay nak la rýn gös -
te ril miþ ol ma sý þart týr. De net çi nin öne ri le ri nin Ka nu nun 378 in ci mad de sin de dü zen le nen er ken teþ -
his ko mi te si nin öne ri le ri dik ka te alý na rak ha zýr lan mýþ ol ma lý dýr. Pro je sa hip le ri bir ta ra fa bý ra kýp
ken di öne ri le ri ni pro je ye ko ya maz lar. Ay rý ca pro je nin öne ri le ri nin ger çek leþ ti ril me si için ge rek li
nes nel kay nak la rý gös ter me si ve bun lar için de öz kay nak la rýn da bu lun ma sý ge rek li dir. Ka nun, iflâs
ko nu mun da bu lu nan bir ano nim þir ke tin öz kay nak sað la na rak, ya ni pay sa hip le ri nin ser ma ye, hat ta
nakdî ser ma ye kat ký la rýy la bu ko num dan çý ka bi le ce ði dü þün ce sin den ha re ket et miþ tir. Fe dakârlýk
pay sa hip le rin den gel me li dir. Ak si hal de er te le me ala cak lý la rý oya la yan bir ara ca dö nü þür. Hü küm -
de Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nu nun 179 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü ne gön der me ya pýl mýþ týr. Bu -
nun bi rin ci se be bi her iki hük mün bir lik te uy gu lan ma sý ný sað la mak, ikin ci si ise Ýc ra ve Ýflâs Ka nu -
nun da pro je için ara nan þart la rýn Ti ca ret Ka nu nu için de ge çer li ol du ðu nu be lirt mek tir. Üçün cü ku -
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ral uya rýn ca Mah ke me iflâsýn er te len me si ta le bi üze ri ne kay yý mý der hal ata ma lý dýr. Ka rar la þir ket
müf lis hâle ge lir. Dör dün cü ku ral, er te le me ha lin de mah ke me nin mad de nin üçün cü cüm le sin de ki
ön lem le ri al ma sý ve kay yý mýn her üç ay da bir ra por ver me si dir. 

Üçün cü fýk ra: Hü küm er te le me ta le bi nin ala cak lý dan gel me si ha lin de de de net çi nin ra po ru nun
esas alý na ca ðý ný be lir te rek ra po run öne mi ni vur gu la mak ta dýr.

Mad de 378 - Hü küm, his se se net le ri bor sa da iþ lem gö ren þir ket ler de ku rum sal yö ne tim il ke le -
ri nin bir uy gu la ma sý dýr. Tüm ano nim þir ket ler için ön gö rül müþ bu lu nan fi nans de ne ti mi (Ta sa rý nýn
375 in ci mad de si nin (c) ben di) ve de ne tim ko mi te si (au di ting com mit tee) ya nýn da bir di ðer iç kon -
trol me ka niz ma sý dýr. Bu ko mi te nin de ne tim ko mi te sin den far ký de ne tim ko mi te si nin yö ne ti mi gö ze -
tim al týn da tut ma sý na kar þý lýk bu ko mi te nin sa de ce risk le re odak lan ma sý dýr. Ay rý ca de ne tim geç mi þe
yö ne lik bir in ce le me ol du ðu hal de, risk teþ hi si ge le cek ve ge le ce ðin yo ru muy la il gi li dir. De ne ti min
yö ne til me si söz ko nu su ol ma dý ðý hal de, risk yö ne ti le bi lir ve yö ne til me li dir. Amaç, yö ne ti mi, yö ne -
tim ku ru lu nu ve ge nel ku ru lu de vam lý uya nýk lýk (te yak kuz) al týn da tut mak, ge re ðin de or gan lar ca der -
hal et ki li ön lem le rin alýn ma sý ný sað la mak týr. Bu se bep le ko mi te so rum lu luk sis te mi nin mer ke zin de
yer alýr. Ka nun er ken uya rý sis te mi ne is tis naî bir önem ver di ðin den bu ko nu da de net çi le ri de özel ola -
rak gö rev len dir miþ tir. Bu önem 398 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn son cüm le siy le, dör dün cü fýk ra -
sýn dan, 402 nci mad de nin son fýk ra sýn dan ve 403 ün cü mad de nin ikin ci fýk ra sýn dan açýk ça an la þýl -
mak ta dýr. Teh li ke le rin er ken teþ hi si ko mi te si, ba zý yö ne tim ku ru lu üye le ri nin gö rev len di ril me le ri su -
re tiy le ku ru la bi le ce ði gi bi, ta ma men üçün cü ki þi ler den de olu þa bi lir. Ko mi te nin yö ne tim ku ru lu üye -
le rin den mey da na gel me si ve ya bu üye le rin den bir ka çý nýn da ko mi te de bu lun ma sý ha lin de Ame ri ka
Bir le þik Dev let le ri'nde ge çer li olan bo ard sis te min de exe cu ti ve/non-exe cu ti ve üye ay rý mý na ben zer
bir du rum or ta ya çý ka bi lir. De net çi nin bir di ðer önem li gö re vi de ge rek li lik or ta ya çýk tý ðý tak dir de ko -
mi te nin ku rul ma sý, his se se net le ri bor sa da iþ lem gör me yen bir þir ket ten de is te me si dir. Hü küm bu su -
ret le ku ru lan ko mi te nin ilk ra po ru nu ne za man ve re ce ði ni de be lir le miþ tir.

Ko mi te nin iki ay da bir yö ne tim ku ru lu na hük mün ama cý na ve ru hu na uy gun ra por ver me si ge -
re kir. Ka nun teh li ke le rin er ken teþ hi si ko mi te si ne ay ný za man da bir iç de ne tim ko mi te si nin gö rev -
le ri ni de yük le mek te dir. Bu se bep le hal ka açýk þir ket ler de bu ko mi te nin bir ta raf sýz yö ne tim ku ru -
lu nun baþ kan lý ðýn da ça lýþ ma sý doð ru olur. Di ðer ta raf tan, ku rum sal yö ne tim ku ral la rý uya rýn ca ku -
rul ma sý ge re ken "ata ma lar ko mi te si" ile "üc ret ler-fi nan sal hak lar-men fa at ler ko mi te si"ne (enu me ra -
ti on com mit tee) Ka nun yer ver me miþ tir. Bu nun se be bi, ta raf sýz üye uy gu la ma sýn da ol du ðu gi bi bu
iki ko mi te nin de (ih ti yaç ha lin de) Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu ta ra fýn dan ku rul ma sý ge rek ti ði dir. Çün -
kü, her iki ko mi te de pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket ler için öne ril miþ tir ve uy gu -
la ma sý da bu þir ket ler de ya pýl mak ta dýr. Ko mi te le ri bü tün ano nim þir ket le re teþ mil eden bir uy gu la -
ma he nüz dün ya da mev cut de ðil dir. 

Mad de 379 - AET'nin þir ket le re iliþ kin 77/91 sa yý lý Ýkin ci Yö ner ge si ni hu ku ku mu za yan sý tan,
Ta sa rý nýn 379/387 nci mad de le ri bir bü tün ha lin de de ðer len di ril di ðin de (bir re form ni te li ði ta þý yan)
þu ye ni lik ler be lir le ne bi lir. (1) Her ano nim þir ket, ge nel ku ru lu nun yö ne tim ku ru lu na ver di ði yet ki -
ye da ya na rak ser ma ye si nin yüz de onu nu aþ ma mak þar tý ile, ken di pay la rý ný ik ti sap ve re hin ola rak
ka bul ede bi lir. Ge nel ku ru lun yet ki len dir me si on se kiz ay lýk bir sü re için ge çer li ol du ðu ve sü rek li
bir þe kil de ye ni le ne bil di ði için, ya sa ðýn  ku ral ola rak - ser ma ye nin yüz de dok sa ný ný oluþ tu ran pay -
lar için ge çer li ol du ðu, yüz de on ora nýn da pa yýn "ya sak dý þý" ol du ðu söy le ne bi lir. (2) Þir ket, ya kýn
ve cid di bir kay bý ön le mek ama cýy la ken di pay la rý ný ge nel ku ru lun yet ki len dir me ka ra rý ol ma dan da
ser best çe ik ti sap ede bi lir. (3) Þir ket bu iki bü yük is tis na ya ek ola rak Ka nu nun 382 nci mad de sin de



---- 178 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

sý nýr lý sa yý (nu me rus cla usus) ön gö rül müþ bu lu nan is tis na la rýn var lý ðýn da da pay la rý ný ik ti sap ede -
bi lir. (4) Ývaz sýz ik ti sap lar, yav ru þir ke tin ana þir ke tin pay la rý ný ik ti sa bý ha li de da hil ol mak üze re,
ser best tir. Ya sa ða iliþ kin hü küm ler em re di ci dir. Ýk ti sap þef faf lýk ve bil gi ve he sap ver me uya rýn ca
yü küm lü lük le re bað lan mýþ týr. Yö ne tim ku ru lu nun gö re vi olan bil gi ver me yü kü mü, hem ka mu yu
ay dýn lat ma hem de ku rum sal yö ne tim ku ral la rý nýn ge re ði dir. Ya sak se ne de bað lan mýþ ol sun ol ma -
sýn, na ma, ha mi li ne, ger çek na ma ve bað lý-na ma ya zý lý pay lar için uy gu la nýr. Ya sa ðýn, pay se ne di
ile de ðiþ ti ri le bi lir tah vil le ri ve þar ta bað lý ser ma ye ar tý rý mýn da (Ta sa rý m. 463) söz ko nu su olan de -
ðiþ tir me ve alým hak la rý ný ve di ðer ben ze ri hal le ri içe rip içer me di ði gi bi tar týþ ma lý olan ko nu lar öð -
re ti ye açýk týr. Bu ko nu da ki ka tý ka nunî dü zen le me le rin uy gu la ma da sý kýn tý la ra se bep ola bi le ce ði ve
hu ku kun ge li þi mi ni ön le ye bi le ce ði dü þün ce si ile ha re ket edil miþ tir. 

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra bir ta raf tan ivaz lý ik ti sap ya sa ðý ný koy mak ta, di ðer ta raf tan da ya -
sa ðý þir ke tin esas ve ya çý ka rýl mýþ ser ma ye si nin yüz de onu nu aþan ik ti sap ve re hin hal le ri ne öz gü le -
mek te dir. Yu ka rý da ge nel ola rak ve ri len bil gi de de be lir til di ði gi bi þir ket ikin ci fýk ra da ön gö rü len
þart la ra uy mak kay dýy la, ser ma ye si nin yüz de onu na ka dar ken di pay la rý ný ik ti sap ve re hin ola rak ka -
bul ede bi lir. Bu ra da söz ko nu su olan iti barî de ðer dir. Yok sa, yet ki len dir me ye bað lý "ya sak dý þý" yüz -
de on, pa zar de ðe ri ve ya bor sa de ðe ri ola rak an la þý la maz. Baþ ka bir de yiþ le, ikin ci fýk ra da ki yet ki -
len dir me çer çe ve sin de, yüz de on ora ný nýn al týn da ka lan ivaz lý ik ti sap ve pay la rýn re hin ola rak ka bu -
lün de ya sak kalk mak ta dýr. Bu ora na ka dar ik ti sap edil miþ his se se net le ri nin el den çý ka rýl ma sý zo -
run lu ðu da yok tur. Ya sak bir üçün cü ki þi nin ken di adý na an cak þir ket he sa bý na ik ti sap ve ya re hin
ola rak ka bul et ti ði pay la rý da kap sar. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra ser best yüz de ye iliþ kin yet ki þar tý ný dü zen le mek te dir. Ser best yüz de
için ge nel ku rul yö ne tim ku ru lu nu yet ki len dir me li dir. Ge nel ku rul bu ko nu da baþ ka sý ný yet ki len di -
re mez. Yö ne tim ku ru lu nun al dý ðý yet ki yi dev re dip dev re de me ye ce ði öð re ti ye açýk týr. Yet ki en çok
on se kiz ay için ve ri le bi lir. Yö ne tim ku ru lu nun yet ki yi is te ye bil me si için (381 in ci mad de de yer
alan) so mut ve ya kýn bir ta rih te or ta ya çý ka bi le cek bir teh li ke ye ve ya kay ba iþa ret et me si vb. bir du -
ru ma iliþ kin bir se bep gös ter me si þart de ðil dir; yet ki, hiç bir se bep gös te ril me den sa de ce ge re ðin de
kul la nýl mak üze re is te ne bi lir. An cak, ge nel ku rul yet ki nin kul la nýl ma sý ný bel li amaç la ra bað la ya bi -
lir. Ge nel ku ru lun be lir le ye ce ði amaç (yet ki yi kul lan ma se be bi) ka nu na, ahlâka ve adâba ay ký rý ve
bor sa ti ca re ti yap ma ya yö ne lik ola maz. Alm. POK 71, b.8 pa rag ra fýn da ge nel ku ru lun ver di ði iz nin
ama cý nýn bor sa ti ca re ti ola ma ya ca ðý açýk ça ifa de edil miþ tir. Ta sa rý da böy le bir açýk lýk bu lun ma ma -
sý nýn se be bi, Al man hük mü nün hem ge rek siz ol ma sý hem de yan lýþ yo rum la ra mü sa it bu lun ma sý dýr.
Yet ki ye da ya lý ik ti sa býn se be bi þir ke tin, pay sa hip le ri nin ve ça lý þan la rý nýn ko run ma sý dýr; yok sa yüz -
de on ser bes ti si þir ke te ka zanç sað lan ma sý ama cýy la ön gö rül me miþ tir. Ya sa ðýn sa de ce bor sa ti ca re -
ti ne öz gü len me si, di ðer ka zan ca yö ne lik ik ti sap la rýn ca iz ol du ðu an la yý þý na des tek ve re bi lir di. Di -
ðer yan dan, bor sa ti ca re ti ya sa ðý do ðal olup, hük mün amaç sal içe ri ði ne da hil dir. Ve ri len yet ki de ik -
ti sap olu na cak ve ya re hin ola rak ka bul edi le cek pay la rýn top lam no mi nal de ðe ri ve ik ti sap ta öde ne -
cek pa ra nýn alt ve üst sý ný rý gös te ri lir. Yö ne tim ku ru lu her izin ta le bin de ge rek li ka nunî þart la rýn
mev cut ol du ðu nu, özel lik le his se se net le ri nin be del le ri nin kar þý la na ca ðý kay na ðýn du ru mu nun hük -
mün üçün cü fýk ra sýn da ki he sa ba uy gun bu lun du ðu nu açýk la ma sý ve ka nýt la ma sý ge re kir.

Bu ser bes ti þir ke te ken di his se se net le ri ni ik ti sap ve re hin ola rak ka bul et me de ge niþ yet ki ve -
rir ve oyun ala ný bý ra kýr. Söz ko nu su ser bes ti, his se se net le ri bor sa da iþ lem gö ren þir ket ler de ço ðu
kez "ma nu pu le" edil miþ ni te lik ta þý yan ya da ge lip ge çi ci ol mak la be ra ber, þir ke te za rar ve ren kur
yük sel me ve al çal ma la rý na ve ya öz var lý ðý yük sek þir ket ler de ar zu edil me yen kur çý kýþ la rý na se bep
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olan du rum la ra en gel olun ma sý na ve ge re ðin de þir ke tin "mar ket-ma ker" ro lü oy na ya bil me si ne ola -
nak sað la yan et kin bir araç týr. An cak, ser best yüz de, sa de ce öz ser ma ye nin fi nans ma nýn da es nek lik
sað la mak, "mar ket-ma ker"lik yap mak ama cýy la kul la nýl maz. Bu is tis na nýn di ðer bir çok kul la nýl ma
ala ný ya nýn da, þar ta bað lý ser ma ye ar tý rý mý nýn ic ra sýn da da ro lü var dýr. 

Üçün cü fýk ra: Ýk ti sap edi le cek his se se net le ri nin be de li þir ke tin net ak ti fin den öde ne bi lir. Net
ak tif þir ket ser ma ye si ni aþan mal var lý ðý de ðe ri dir. "Ka nun ve esas söz leþ me uya rýn ca da ðý týl ma sý na
izin ve ril me yen ye dek ak çe ler" iba re siy le þir ke tin ira de siy le ay rýl mýþ bu lu nan, esas söz leþ me sel ve
ola ða nüs tü ye dek ak çe ler ile ka nunî ye dek ak çe le rin kul la ný la bi lir bö lü mü ve ge çen yýl lar dan ak ta rý -
lan kâr kas te dil miþ tir. Ye ni den de ðer le me fo nu kap sam dý þý dýr. Ger çi net ak tif için de giz li ye dek ak -
çe ler de yer ala bi lir, an cak bu tür ye dek ak çe le rin kul la ný la bi lir hâle ge ti ril me si ye de ði açýk du ru ma
ge ti ri ci iþ lem le ri ge rek ti rir. Ka nun bü tün net ak ti fin bu ik ti sa ba kul la nýl ma sý na izin ver me miþ tir.

Ýk ti sap edi le cek pay lar için öde ne cek be del çý ka rýl dýk tan son ra, þir ket ge ne net ak ti fe sa hip bu -
lun ma lý ve bu net ak ti fin tu ta rý, esas ser ma ye ve ya çý ka rýl mýþ ser ma ye ile "da ðý týl ma sý na izin ve ril -
me yen ye dek ak çe ler top la mý ka dar" ol ma lý dýr. Da ðý týl ma sý na izin ve ril me yen ye dek ak çe ler, in ter
alia, Ka nu nun 519 un cu mad de nin üçün cü fýk ra sýn da har ca ma ye ri be lir til miþ ka nunî ye dek ak çe -
ler, ye ni den de ðer len dir me fo nu (m. 520.1) mad de de ön gö rü len ça lý þan lar ve iþ çi ler ya ra rý na ye dek
ak çe ler ile har can ma yer le ri be lir len miþ ye dek ak çe ler dir. 

Dör dün cü fýk ra: Þir ke tin ken di si ne kar þý borç lu ol ma sý ve Ta sa rý nýn 482 nci ve de va mý hü -
küm le ri nin teh di di al týn da bu lun ma sý dü þü nü le mez. Bu se bep le dör dün cü fýk ra ön gö rül müþ tür.

Be þin ci fýk ra: Be þin ci fýk ra da, mad de nin bi rin ci ilâ dör dün cü fýk ra la rý nýn, bir yav ru þir ke tin
ana þir ke tin pay la rý ný ik ti sa bý ha lin de de uy gu la na ca ðý açýk ça be lir te rek öð re ti de ki tar týþ ma lar ile
uy gu la ma da ki te red düt le rin or ta dan kal dý rýl ma sý amaç lan mýþ týr. Ta sa rý 379 un cu mad de ye ay ký rý
ola rak ik ti sap edi len pay la rýn ve ku ru lan reh nin yaz gý sý hak kýn da bir hük me bi linç li ola rak yer ver -
me miþ tir, sa de ce 385 in ci mad de de ay ký rý ik ti sap ha lin de el den çý kar ma zo run lu ðu ön gö rül müþ tür.
Bu hük mün iþ le min ge çer siz li ði gö rü þü nü dev re dý þý bý rak tý ðý yo ru mu ya ban cý öð re ti de ge nel ka bul
gör mek te dir. An cak so ru nun çö zü mü öð re ti ye ve mah ke me ka rar la rý na ait tir. Za ten ya ban cý öð re ti -
de de iþ lem ge çer li sa yýl ma mak la bir lik te ifa nýn ger çek leþ me si ha lin de te mel iþ le min du ru mu çok
tar týþ ma lý dýr. Hü küm de ay ný za man da, his se se net le ri bor sa da iþ lem gö ren þir ket ler yö nün den
SPK'nýn ge rek li dü zen le me le ri yap ma sý na yet ki ve ri le rek es nek lik sað lan mýþ týr. Bu hü küm, ver gi
dü zen le me le ri ni ge rek ti rir. 

Di ðer yan dan, 384 ün cü mad de nin son cüm le sin den açýk ça an la þýl dý ðý üze re, bu mad de ye uyu -
la rak ik ti sap edi len pay la rýn el den çý ka rýl ma sý zo run lu ðu yok tur. An cak þir ke tin þart la rý uy gun bul -
ma sý ha lin de bu pay la rý dev ret me si ne bir en gel bu lun ma mak ta dýr.

Ta sa rý nýn 379 un cu mad de si uya rýn ca ik ti sap edi len pay la rýn bel li bir sü re için de el den çý ka rýl -
ma sý zo run lu ðu na iliþ kin bir hü küm ön gör me miþ ol ma sý nýn se be bi, bu pay la rýn ik ti sap edil me si
ama cý nýn ka nu nen be lir til me miþ bu lun ma sý dýr. Ýk ti sap ih ti ya cý çok çe þit li se bep ler den do ða bi lir ve
mezkûr pay la rýn el de tu tul ma sý, ih ti yaç tat min edil me dik çe ve ya se bep or ta dan kalk ma dýk ça ge rek -
li gö rü le bi lir. El den çý kar ma zo run lu ðu hak kýn da ki hü küm yüz de on ser bes ti si nin ama cý ile bað daþ -
maz dý. Ge nel ku rul yet ki len dir me yi be lir li bir amaç bað la mýn da ya par ken ve ya böy le bir amaç sý -
nýr la ma sý na git me den el den çý kar ma sü re si ni gös te re bi lir ya da söz ko nu su pay la rýn han gi hal ler de
el den çý ka rýl ma sý ge rek ti ði ni ka ra rýn da be lir te bi lir. Ýk ti sap edil miþ pay la rýn pay sa hip le ri ne de sa tý þý
müm kün dür. Bu hal de 357 nci ve ge re ðin de 358 in ci mad de de ki ya sa ðýn uy gu la na ca ðý þüp he siz dir. 
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Mad de 380 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra bir ano nim þir ke tin, ken di pay la rý ný baþ ka sý nýn, ya ni
üçün cü bir ki þi nin sa týn ala bil me si için onu fi nan se et me si ne, onu ödünç ve ya te mi nat ve re rek ve ya
di ðer araç lar la des tek le me si ne, ona yar dým cý ol ma sý na yö ne lik hu kukî iþ lem le ri bâtýl sa ya rak, 379
un cu mad de nin et ki siz kal ma sý ný ve do la nýl ma sý ný en gel le me yi amaç la mak ta dýr. Hü küm bu tür lü bir
des te ði, ken di pay la rý ný (pay se net le ri ni) do lay lý ola rak ken di si nin al ma sý þek lin de ka bul et mek te -
dir. Bu se bep le söz ko nu su iþ lem le ri ke nar baþ lý ðýn da ka nu nu do lan ma ola rak ni te len dir mek te dir.
Hük mün kay na ðý AET'nin 77/91 sa yý lý ve 13/12/1976 ta rih li þir ket le re iliþ kin Ýkin ci Yö ner ge si dir.
"Ko nu su avans, ödünç ve ya te mi nat ve ril me si olan" iba re si nin ge niþ ola rak yo rum lan ma sý ra tio le -
gis ge re ði dir. Ýba re söz ko nu su iþ lem le rin bü tün tür le ri ni kap sar. Hü küm de ki "baþ ka ki þi" iba re si de
ge niþ an lam lý olup pay sa hip le ri ni, yö ne tim de ça lý þan la rý ku rul üye le ri ni ve üçün cü ki þi le ri ifa de
eder. An cak, fýk ra nýn ikin ci cüm le sin de sa yý lan lar "üçün cü ki þi"den is tis na edil miþ ler dir. 

Hük mün uy gu la na bil me si için ya sak la nan iþ le min, þir ke tin his se se net le ri nin alýn ma sý ný amaç -
la ma sý ye ter li dir. Bu nun bir an laþ ma ya bað lan ma sý ge rek li ol ma dý ðý gi bi, ik ti sap iþ le mi nin kre di nin,
avan sýn ve ya te mi na týn ve ril me sin den ön ce sað lan ma sý ve ya sað lan mýþ ol ma sý da þart de ðil dir; da ha
son ra el de edi len amaç uyuþ ma sý da hük mün kap sa mýn da dýr. Ya ni ik ti sap tan son ra, amaç be ra ber li ði
sað la na rak ya pý lan öde me ler ile ve ri len te mi nat lar ve ga ran ti ler de do la ný ger çek leþ ti rir. Hü küm de
des tek iþ le mi bâtýl sa yýl mýþ, an cak ik ti sap iþ le mi nin, ya ni do la nýn hu kukî so nu cu gös te ril me miþ tir. Bu
so run öð re ti ile yar gý ka rar la rýn da çö zü me bý ra kýl mýþ týr. Ya ban cý öð re ti de ge çer siz li ðin te mel iþ le mi
içer me si ne rað men, ifa iþ le mi ni et ki le me di ði, iþ lem he nüz ifa edil me miþ se ifa ta le bin de bu lu nu la ma -
ya ca ðý, ifa ha lin de se bep siz zen gin leþ me hü küm le ri nin uy gu lan ma sý icap et ti ði gö rü þü sa vu nu lur. 

Bi rin ci fýk ra, ge çer li olan avans, ödünç ve te mi nat iþ lem le ri ni gös ter miþ tir. Bun lar dan bi rin ci -
si kre di ve fi nans ku rum la rý nýn iþ let me ko nu la rý ge re ði de vam lý ola rak yap týk la rý iþ lem ler dir. An cak,
ban ka la rýn yö ne tim ku ru lu üye le ri ne, yö ne tim men sup la rý na ve pay sa hip le ri ne ve re cek le ri kre di le ri
þart la ra bað la yan hü küm ler do la ný ya ra ta bi lir. Ýkin ci is tis na hu ku ku muz da ye ni dir ve þir ke tin ça lý -
þan la rý nýn þir ke tin ve bað lý þir ket le rin pay la rý ný ik ti sap ede bil me le ri ni ko lay laþ týr mak ama cýy la ta -
nýn mýþ týr. An cak, is tis naî iþ lem le rin ge çer li ola rak ya pý la bil me si bir þar ta bað lan mýþ týr. Bu þart þir -
ke tin des te ði ser best mal var lý ðýn dan sað la ma sý dýr. 

Ta sa rý söz ko nu su des tek iþ le mi ni þir ke tin ken di pay la rý ný ik ti sap et me si ne eþ bir iþ lem ola rak
var say mýþ týr. Þir ket, ken di pay la rý ný ik ti sap et sey di, Ka nu nun 520 nci mad de sin de ki ye dek ak çe yi
ayý ra cak tý. Bu ra da bu ye dek ak çe yi ayýr ma ya cak an cak bir he sap ya pa cak tý. Söz ko nu su ye dek ak -
çe ser ma ye den ia de an la mý ta þý ma dan, ve ka nu nen ya da esas söz leþ me uya rýn ca ay rýl ma sý ge rek li
olup, pay sa hip le ri nin ta sar ru fu na bý ra kýl ma mýþ bu lu nan ye dek ak çe le re do kun ma dan ay rý la bi li yor -
sa des tek is te mi ge çer li dir. Ak si hal de bâtýl dýr. Bu he sap zi hin sel ola rak ya pý la cak yok sa aný lan ye -
dek ak çe ay rýl ma ya cak týr. "Hü küm de ki pay sa hip le ri ne öde me yap mak için kul la ný la ma ya cak" iba -
re si ile har can ma sý, ka nu nen ve esas söz leþ me ile bir ama ca bað lan mýþ ye dek ak çe ler kas te dil miþ -
tir. "Öde me yap mak" te ri mi, kâr ola rak da ðýt mak, ser ma ye ye ek le ye rek be del siz pay ver mek ve
ben ze ri öde me le ri kap sar.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, pay la rý ik ti sap edi le cek þir ket ile di ðer bir ki þi ara sýn da ki 379 un cu
mad de ye ay ký rý ola rak ku ru lan do lay lý tem sil iliþ ki si nin but la ný ný hük me bað la mak ta dýr. Bu nun için
di ðer ki þi di ðer bir þir ke tin his se se net le ri ni bu þir ke tin ve ya ona bað lý ve ya pay la rý nýn ço ðun lu ðu -
na sa hip ol du ðu bir þir ke tin he sa bý na ala rak ve ya böy le bir yü küm lü lük al tý na gi re rek 379 un cu mad -
de de ön gö rü len ya sa ðý do lan ma lý dýr. Ge çer siz lik ta raf lar ara sýn da ki vekâlet iliþ ki si ni ve di ðer bir iç
iliþ ki yi kap sar ve do lay lý tem si le da ya nan ta le bin ile ri sü rül me si ne ola nak ver mez.
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Mad de 381 - Bi rin ci fýk ra: Bu fýk ra, ekin de 379 un cu mad de nin ikin ci fýk ra sý uya rýn ca alýn mýþ
bir yet ki nin bu lun ma ma sý ha lin de, bir ano nim þir ke tin ken di pay la rý ný ik ti sap ede bi le ce ði ay rýk sý bir
du ru mu dü zen le mek te dir. Bu bir ano nim þir ke tin ken di pay la rý ný ik ti sap et me me si ha lin de, þir ket yö -
nün den, ya kýn ve cid di bir kay býn söz ko nu su ol ma sý du ru mu dur. Ya kýn ve cid di teh li ke nin he men ak -
la ge len ör nek le ri, þir ke tin, ken di pay la rý ný ik ti sap ede me me si du ru mun da bor ca ba týk bir ki þi den ala -
ca ðýn tah sil edi le me me si, his se se net le ri nin bor sa da anî düþ me si ve ya dü þe bi le cek du rum da bu lun ma -
sý, þir ket ha ki mi ye ti nin baþ ka bir gru bun eli ne geç me si ve ya ge çe cek ol ma sý dýr. Ka nun hak lý ve doð -
ru ola rak, ya kýn ve cid di bir kay býn, bir þir ke tin ken di pay la rý ný ik ti sa bý nýn sa kýn ca la rý nýn çok üs tün de
ola bi le ce ði ni gör müþ ve bu nu ön le mek ama cýy la is tis na ya yer ver miþ tir. Bir ano nim þir ke tin ken di
pay la rý ný ik ti sap et me sin den do ða bi le cek sa kýn ca la rýn so nuç la rý za man la or ta dan kal ka bi lir, an cak, ha -
ki mi ye tin baþ ka la rý nýn eli ne geç me sin den, þir ke tin bor sa da çök me sin den ve ya bü yük bir mal var lý ðý
za ra rý na uð ra ma sýn dan do ðan so nuç lar ka lý cý olur. Hü küm de ki "ya kýn" söz cü ðü, hem doð ru dan hem de
so nuç la rý ný he men do ðu ra bi le cek kay bý ifa de eder. "Ka yýp" söz cü ðü da ha ge niþ ol du ðu için kul la nýl mýþ
olup za ra rý da kap sar. "Za rar", borç lar hu ku ku an la mýn da mal var lý ðý ek sil me si ve ya art ma nýn ön len me -
si olup, dar dýr. Ka yýp ise þir ke ti, pay sa hip le ri ni, önem li bir ya tý rý mý, pa zar pa yý ný et ki le ye bi le cek olum -
suz her han gi bir so nuç tur. Hü küm bir teh li ke ha li ni dik ka te al dý ðýn dan yet ki yi ara ma mýþ týr.

Ýkin ci fýk ra: Alý mý ya pan yö ne tim ku ru lu nun, ilk ge nel ku rul top lan tý sý na hük mün ikin ci fýk -
ra sýn da sý ra la nan bil gi le ri ya zý lý ola rak sun ma sý þef faf lýk ve ku rum sal yö ne tim il ke le ri nin ge re ði dir. 

Mad de 382 - Bu mad de ya sa ðýn is tis na la rý ný dü zen le mek te dir. Hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun
329 un cu mad de si ile bir çok nok ta da ben zer lik ler gös te rir. Bu mad de nin Ta sa rý nýn 379 ve 381 in -
ci mad de le rin den far ký be lir li hal le re öz gü len miþ ol ma sý dýr. 

Bi rin ci bend de þir ke tin, faz la ser ma ye yi ia de ama cýy la, ser ma ye azalt ma sý dü zen len miþ tir. Hü -
küm uya rýn ca, þir ket ia de ye (it fa ya) tâbi pay la rý pay sa hip le rin den sa týn alýr ve it fa eder ve ya za ra rý
gi der mek ama cýy la it fa eder. Ta sa rý nýn 473 ilâ 475 in ci mad de le ri nin ge rek çe le ri ne ba kýl ma lý dýr.

Ýkin ci bend, bir leþ me, bö lün me ve mi ras la in ti kal gi bi yol lar la ik ti sap edi len pay lar hak kýn da -
dýr. Hük mün kýsmî küllî ha le fi ye ti de kap sa dý ðý þüp he siz dir.

Üçün cü bend, Özel leþ tir me Ka nu nu ve ya di ðer bir ka nu nun her han gi bir hük mü do la yý sýy la ik -
ti sap edi len pay la ra da ir dir.

Dör dün cü bend de dü zen le nen var sa yým da þir ket bir ala ca ðý ný tah sil ede me miþ tir; borç lu nun
elin de þir ke tin ken di pay la rý var dýr ve ceb ri ic ra da sa týl mak ta dýr. Bu pay la rýn be del le ri nin tü mü
öden miþ se þir ket bun la rý ceb ri ic ra dan ik ti sap edip iha le be de li ile ala ca ðý ný mah sup ede bi lir. 

Mad de 383 - Bir þir ket ken di pay la rý ný ba ðýþ ve va si yet na me yo lu ile ivaz sýz, ya ni kar þý lýk sýz
ik ti sap eder se ya sa ða bað lý kal mak doð ru ol maz. Ay ný þe kil de bir yav ru þir ket ana þir ke tin pay la rý -
ný ivaz sýz ola rak edi ne bi lir. 

Mad de 384 - Bir ano nim þir ke tin ik ti sap et miþ ol du ðu ken di pay la rý ný el den çý kar ma sý na iliþ -
kin zo run luk, 382 nci mad de si nin (b)-(e) bend le rin de ön gö rül müþ bu lu nan is tis na lar uya rýn ca edi -
nil miþ bu lu nan pay la rýn, esas ve ya çý ka rýl mýþ ser ma ye nin yüz de onu nu aþ ma sý ha lin de, aþan kýs mý
için söz ko nu su dur. El den çý kar ma zo run lu ðu nun 382 nci mad de de sa yý lan hal ler ile ivaz sýz ik ti sab -
ta ön gö rül me si nin se be bi, Ta sa rý nýn 382 nci mad de sin de ön gö rü len ik ti sap is tis na la rý nýn ih ti yaç lar -
dan de ðil, zo run lu luk lar dan kay nak lan ma sý dýr. Zo run lu lu ðun et ki si or ta dan kal kýn ca bun la rý mu ha -
fa za et mek ya sa ðýn ko nul ma sý ný ge rek li ký lan se bep le re ay ký rý dü þer. Ay ný ge rek çe ivaz sýz ik ti sap -
lar için de ge çer li dir. Ta sa rý nýn il ke si þu dur: Ýh ti yaç var sa pay lar el de tu tul ma lý, ak si hal de dev re dil -
me li dir. Yüz de on ser bes ti si nin el den çý kar ma zo run lu ðu na tâbi ol ma dý ðý nýn ge rek çe si için 379 un -
cu mad de nin ge rek çe si ne ba ký nýz. 
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Mad de 385 - 379 ilâ 381 in ci mad de le re ay ký rý bir þe kil de ik ti sap ve ya re hin ola rak ka bul edi -
len pay lar, ik ti sap la rý ve ya re hin ola rak ka bul le ri ta ri hin den iti ba ren al tý ay için de el den çý ka rýl ma lý
ve ya reh ne son ve ril me li dir; ak si hal de, söz ko nu su pay la rýn ser ma ye nin azal týl ma sý yo luy la he men
it fa sý ge re kir. Hü küm de, el den çý kar ma ya ve reh ni kal dýr ma ya iliþ kin özel bir usul ön gö rül me miþ -
tir. Ýda re iþ le vi nin ge re ði ola rak el den çý kar ma yet ki si yö ne tim ku ru lun da dýr. Yö ne tim ku ru lu gö re -
vi ni eþit lik ve ka mu yu ay dýn lat ma il ke le ri ne uy gun ola rak ye ri ne ge ti rir. Hü küm de ki "he men" söz -
cü ðü "hiç va kit ge çir me den" an la mý na ge lir. Söz cü ðün an la mý ný so mut ola yýn özel lik le ri ta ným lar.
"He men" söz cü ðü "þir ket için mü sa it olan bir za man da" þek lin de yo rum la na maz. 386 ncý mad de
388 in ci mad de ye gö re ik ti sap edi len pay la ra uy gu la na maz. Çün kü, aný lan hük me ay ký rý lý ðýn hu kukî
so nuç la rý ay ný mad de de gös te ril miþ tir. 

"Pay" söz cü ðü hem se ne de bað lan ma mýþ pa yý hem de pay se ne di ni kap sar. Tes pit, mah ke me
ka ra rýy la ya pý la bi lir. 

Mad de 386 - Bu mad de nin ge rek çe si için 385 in ci mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr. 
Mad de 387 - Di ðer ka nun la rýn, þir ke tin ken di pay la rý ný ik ti sa bý na izin ve ren hü küm le ri 387 nci

mad de de sak lý tu tul muþ tur. Bu hü küm ler an cak yer al dýk la rý ka nun çer çe ve sin de ve o ka nu nun ama -
cý na uy gun ola rak ge çer li so nuç lar do ðu rur lar. Uy gu la ma alan la rý nýn ký yas yo luy la ge niþ le til me si
müm kün de ðil dir. Söz ko nu su hük me ay ký rý lý ðýn hu kukî so nuç la rý hü küm de ön gö rül me miþ se Ta sa -
rý hü küm le ri uy gu la nýr.

387 nci mad de þir ke tin ken di pay la rý ný ik ti sa bý hak kýn da ön gö rül müþ bu lun mak la be ra ber, ký -
yas yo lu ile, þir ke tin ken di his se se net le ri ni re hin ola rak ka bul ede ce ði hal ler de de uy gu la nýr. 

Özel hü küm ler bir idarî dü zen le me de yer alý yor sa, mezkûr dü zen le me ye da ya nak oluþ tu ran ka -
nu nun bu ko nu da idarî dü zen le me ya pý la bi le ce ði ni açýk ça be lir til miþ ol ma sý þart týr. 

Mad de 388 - Ta sa rý nýn 388 in ci mad de si nin kay na ðý AET'nin 2 sa yý lý Yö ner ge si ile Alm. POK
56 ncý pa rag ra fý dýr. An cak aný lan mad de bir çok nok ta da Al man dü zen le me sin den ay rýl mýþ týr. Hü -
küm, içer di ði ku ra lýn açýk ça ifa de edil miþ bu lun ma sý se be biy le ye ni dir. 6762 sa yý lý Ka nun da þir ke -
tin ken di pay la rý ný ta ah hüt ede me ye ce ði ku ra lý açýk ça ve doð ru dan doð ru ya ön gö rül me miþ ti. An cak
6762 sa yý lý Ka nu nun 285 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ifa de si ni bu lan "mu va za adan ârî" iba -
re si nin bu ku ra lý da içer di ði söy le ne bi lir.

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, ser ma ye nin ger çek ten ko nul ma sý il ke si nin (Ge nel Ge rek çe 57 ve
66 nu ma ra lý pa rag raf) ge re ði ola rak bir ano nim þir ke tin ken di pay la rý ný ta ah hü dü nü ke sin ola rak ya -
sak la mak ta dýr. Hük mün, pa yýn her tür lü as len ik ti sa bý ha li ni kap sa ma sý özel lik le amaç lan mýþ týr. Ku -
ru luþ ta ve ser ma ye ar tý rý mýn da ih raç edi le cek pay la rý ta ah hüt, esas ve ka yýt lý ser ma ye sis te min de
rüç han hak ký nýn dev ra lýn ma sý yo luy la ta ah hüt, þart lý ser ma ye ar tý rý mýn da de ðiþ tir me ve alým hak ký -
nýn kul la nýl ma sý gi bi. Bir ano nim þir ke tin Ta sa rý nýn 379-381 in ci mad de ler hü küm le ri uya rýn ca ken -
di pay la rý ný ik ti sap et me si ha lin de bu pay lar dan kay nak la nan rüç han hak la rý ný kul la nýp kul la na ma -
ya ca ðý, ya ni ken di pay la rý ný ta ah hüt edip ede me ye ce ði so ru nu nun çö zü mü öð re ti ye açýk týr.

Ku ru luþ ta, ano nim þir ke tin he nüz va rol ma dý ðý için ken di pay la rý ný ta ah hüt ede me ye ce ði dü þü -
nü le bi lir. An cak çe þit li da ný þýk lý lýk yol la rý nýn bu lun du ðu, bu nun bir ör ne ði nin de mad de nin ikin ci
fýk ra sýn da yer al dý ðý göz den ka çý rýl ma ma lý dýr. 

Dev ren ik ti sap la ra 379 ve de va mý hü küm le ri uy gu la na ca ðý için bu tür ik ti sap lar 388 in ci mad -
de nin kap sa mý dý þýn da dýr. Hük me ay ký rý lý ðýn so nu cu ka nu na ay ký rý lýk se be biy le ge çer siz lik tir.
Üçün cü fýk ra ge re ðin ce bu pay la rýn ku ru cu lar ve yö ne tim ku ru lu üye le ri ta ra fýn dan ta ah hüt edil miþ
sa yýl ma sý þir ket yö nün den ge çer siz li ði et ki le mez. 
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Ýkin ci fýk ra: Hük mün ön gö rül me ama cý bi rin ci fýk ra da ki ya sa ðýn da ný þýk lý iþ lem ler le et ki siz
bý ra kýl ma sý na en gel ol mak týr. Ta sa rý da bu hü küm bu lun ma say dý, bel ki ka nu na kar þý do lan hü küm -
le ri ara cý lý ðý ile (ve kýs men de) üçün cü fýk ra ya da ya ný la rak ay ný so nu ca va rý la bi lir di. An cak zi hin -
ler de uya na bi le cek te red düt ler, fark lý yak la þým lar ve yo rum lar bi rin ci fýk ra da ön gö rü len ya sak tan
bek le nen ya ra rý or ta dan kal dý ra bi lir di. Yav ru þir ke tin açýk ça zik re dil me si nin se be bi, onun ba zý var -
sa yým lar da üçün cü ki þi sa yýl ma ya bi le ce ði en di þe si dir. Ku ru luþ ta ve ser ma ye ar tý rý mýn da, bir üçün -
cü ki þi nin ve ya bir yav ru þir ke tin, bir ano nim þir ke tin pay la rý ný ken di adý na fa kat ku rul mak ta bu lu -
nan ya da mev cut olan ano nim þir ket he sa bý na ta ah hüt et me si ha lin de, mezkûr pay lar aný lan ano nim
þir ket adý na ta ah hüt edil miþ sa yý lýr ve bi rin ci fýk ra da ki ya sa ðýn kap sa mý na gi rer. Üçün cü ki þi, ger -
çek ve ya tü zel bir ki þi ve ya bir tek ki þi iþ let me si ola bi lir. Yav ru þir ket, 195 in ci mad de ye gö re ta -
ným la nýr. Hü küm, yav ru þir ke tin tek ki þi iþ let me si ol ma sý ha lin de de hü küm uy gu la nýr. He sa ba ta -
ah hüt, ko mis yon, vekâlet ve ya iþ gör me söz leþ me si nin her han gi bir tü rü ola bi lir ve ya kar ma söz leþ -
me ni te li ði ta þý ya bi lir. Ýkin ci fýk ra nýn uy gu lan ma sý için þir ke tin ri zi ko yu ta þý ma sý ye ter li dir. Esas
ser ma ye ve ka yýt lý ser ma ye sis tem le riy le þar ta bað lý ser ma ye ar tý rým la rý hük mün kap sa mýn da dýr. 

Hük me ay ký rý lý ðýn hu kukî so nu cu ge çer siz lik tir (ba ký nýz bi rin ci ve üçün cü fýk ra ile il gi li açýk -
la ma lar).

Üçün cü fýk ra: Bi rin ci ve ikin ci fýk ra la ra ay ký rý lýk ha lin de, ta ah hüt þir ket yö nün den, ka nu na ay -
ký rý lýk se be biy le ge çer siz dir; ya ni ta ah hüt hu kukî bir so nuç do ður maz. Ta sa rý ku sur lu ol ma la rý ha -
lin de söz ko nu su ta ah hü dün, ku ru luþ ta ku ru cu lar ve ser ma ye ar tý rým la rýn da yö ne tim ku ru lu ta ra fýn -
dan ya pýl mýþ ol du ðu var sa yý mý üze ri ne ku ru lu dur. Var sa yý mýn dog ma tik dü ze ni þöy le dir: Ku ru cu lar
ve ya yö ne tim ku ru lu üye le ri ku sur lu de ðil ler se ta ah hüt (ge çer siz ol du ðun dan) hem so nuç do ður -
maz, hem de ge çer siz ta ah hü dün ye ri ne bir var sa yým la baþ ka ta ah hüt geç mez. Ku ru cu lar ve ya yö -
ne tim ku ru lu üye le ri ku sur lu ise, ge çer siz ta ah hüt ye ri ne bun la rýn ta ah hü dü bir ka nunî var sa yým la
ge çer. Te red düt le ri or ta dan kal dýr mak ama cýy la ku su ra vur gu ya pýl mýþ týr. Ta sa rý, ku sur suz lu ðun is -
pa tý yo lu ile so rum lu luk tan kur tul ma ola na ðý ný ta ný mýþ týr. Ku sur suz lu ðu nu is pat la yan la rýn dý þýn da -
ki ku ru cu lar ve yö ne tim ku ru lu üye le ri so rum lu ol mak ta de vam eder ler. 

"Be del le rin den so rum lu olur lar" iba re si öden me yen be del ler den mü te sel sil so rum lu lu ðu ifa de
et mek te dir. So rum lu la rýn, pay be del le ri ni aþan za rar dan so rum lu olup ol ma dýk la rý mah ke me ka rar -
la rý na ve dok tri ne bý ra kýl mýþ týr. 

Dör dün cü fýk ra: Dör dün cü fýk ra ana þir ke tin pay la rý nýn yav ru þir ket ta ra fýn dan ta ah hü dü nün
ge çer siz li ði ni hük me bað la mak ta, "yu ka rý da ki hü küm ler" iba re siy le bir ta raf tan bi rin ci fýk ra dan
kay nak la nan ge çer siz li ðe di ðer ta raf tan da üçün cü fýk ra da ki ku sur so rum lu lu ðu na, so rum lu luk tan
kur tul ma þar tý na ve mü te sel sil so rum lu lu ða gön der me yap mak ta dýr. Ýkin ci cüm le de so rum lu ola nýn
yav ru þir ke tin yö ne tim ku ru lu üye le ri ol du ðu na vur gu ya pýl mak ge re ði du yul muþ tur. Çok is tis naî bir
du rum ol du ðu için hü küm de yav ru þir ke tin ku ru cu la rý nýn so rum lu lu ðu açýk ça dü zen len me miþ tir.
An cak ge re ðin de aný lan la rýn da so rum lu lu ðu na gi di le bi le ce ði þüp he siz dir.

Mad de 389 - Þir ke tin ka nu na uy gun ve ya ay ký rý bir þe kil de ik ti sap et ti ði pay lar þir ke te hiç bir
pay sa hip li ði hak ký ver mez. Þir ket sa de ce, söz ko nu su pay lar dan kay nak la nan be del siz pay la rý ik ti -
sap ede bi lir; an cak aný lan be del siz pay lar da þir ke te pay sa hip li ði hak la rý sað la ya maz. Bu mad de nin
so nuç la rý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 329 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mü ne na za ran da ha ke sin ve
kap sam lý dýr. Þir ket ha mi li ne his se se net le ri ni inanç lý bir iþ lem ile dev re dip ken di si ni ge nel ku rul da
tem sil et ti re mez, oy kul la na maz, te met tü ala maz. 

Hü küm le il gi li bir ký sým so run lar ka nunî çö züm le rin sa kýn ca la rý gö zö nü ne alý na rak iç ti ha da ve
öð re ti ye bý ra kýl mýþ týr. Bu so run lar AET'nin Ýkin ci Yö ner ge sin de de bu se bep le çö zül me miþ tir. Ýs viç -
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re'de de du rum böy le dir. AB ül ke le rin de söz ko nu su so run lar da ba zen de ði þik so nuç la ra va rýl mýþ týr.
Ýþa ret edil mek is te nen so run lar, in ter alia, söz ko nu su pay la rýn tu ta rýn ca top lan tý ni sa bý nýn aza lýp
azal ma dý ðý; ta hak kuk eden te met tü nün ka nunî ye dek ak çe le re alý nýp þir ke tin mal var lý ðý ha li ne mi
gel di ði, yok sa özel bir he sa ba ko nu lup pa yýn dev ri ile bir lik te dev ra la na mý ve ri le ce ði; rüç han hak -
ký nýn kul la nýl ma sý nýn be del siz pay la ra ký yas la nýp ký yas lan ma ya ca ðý dýr. Ya ban cý dok trin de "pay sa -
hip li ði ver me me"nin ge çi ci bir hâl ol du ðu, pay lar ano nim þir ke tin elin de iken pay sa hip li ði hak la rý -
nýn don duk la rý, pay la rýn dev ri ile bir lik te söz ko nu su pay lar dan kay nak la nan hak la rýn can lan dý ðý gö -
rü þü sa vu nul mak ta dýr.

Mad de 390 - Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 330 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin -
ci cüm le sin de yer alan, bir çok güç lü ðe ve is ten me yen so nuç la ra yol aç tý ðý için þid det le eleþ ti ri len,
aðýr laþ tý rýl mýþ top lan tý ni sa bý na iliþ kin hü küm, Ta sa rý da de ðiþ ti ril miþ ve esas söz leþ me de da ha aðýr
bir top lan tý ni sa bý ön gö rül me miþ se yö ne tim ku ru lu nun üye tam sa yý sý nýn ço ðun lu ðu ile top la na bil -
me si ne ka nu nen ola nak ta nýn mýþ týr. Hü küm top lan tý ni sa bý nýn esas söz leþ me ile ha fif le til me si ne izin
ver me mek te dir. Bu nun baþ lý ca iki ana se be bi var dýr: (1) Yö ne tim ku ru lu nun azýn lý ðý oluþ tu ran sa -
yý da üye nin var lý ðý ile top la na bil me si bir ta raf tan "ku rul" an la yý þý na ay ký rý dü þer, di ðer ta raf tan azýn -
lýk ta ka lan üye ler le top la na bi len bir yö ne tim ku ru lu nun içe ri de ki üye le ri nin ço ðun lu ðu ile ka rar ve -
re bil me si ge nel ku ru lun se çi mi ile olu þan or gan kav ra mý ile bað daþ maz. Me selâ, do kuz üye den olu -
þan bir yö ne tim ku ru lu nun, üç üye ile top la nýp iki üye ile ka rar ala bil me si bu yön den ka bu lü güç bir
so nuç tur. Top lan tý ni sa bý ile il gi li, doð ru dan bir hü küm içer me yen Alm. POK pa rag raf 77 (1), c.2
ay ný dü þün ce ye yö ne lik tir. Top lan tý ni sa bý nýn ha fif le til me si ne bir ka nunî sý nýr çi zil me si ise çok zor -
dur. (2) Ta sa rý sis te min de bir öne ri nin im za lan ma sý yo lu ile (m. 390 (4)) ve elek tro nik or tam da yö -
ne tim ku ru lu nun ka rar al ma sý na ola nak  ta nýn mýþ týr. Bu ola nak lar mev cut ken, azýn lýk ta ka lan üye -
le re yö ne tim ku ru lu ola rak top lan ma iz ni ni ver mek tu tar lý bir çö züm ola rak de ðer len di ri le mez.

Ýkin ci ve üçün cü fýk ra: Ýkin ci ve üçün cü fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun 330 un cu mad de si nin bi -
rin ci fýk ra sý hük mü nün ikin ci ve üçün cü cüm le le ri nin tek ra rý dýr. 6762 sa yý lý Ka nu nun tu ta nak ka ti -
bi ne ve mu ha le fet le re iliþ kin hü küm le ri nin Ta sa rý da yer al ma sý na ge rek gö rül me miþ tir. Çün kü, bu
hü küm ler do ðal ola ný ifa de et mek te dir. Di ðer yan dan Türk hu ku ku na, Ýn gi liz hu ku ku an la mýn da
"þir ket ka ti bi/sek re te ri" kav ra mý ya ban cý dýr. 

Dör dün cü fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 330 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mü ne açýk lýk ka -
zan dý ran iki de ði þik lik le, hü küm Ta sa rý nýn dör dün cü fýk ra sýn da ko run muþ tur. Bun lar dan bi rin ci sin -
de bir öne ri nin el den do laþ tý rý la rak ka rar alýn ma sýn da ka rar ni sa bý be lir len miþ, böy le ce uy gu la ma -
da ki ka rý þýk lý ða ve tar týþ ma la ra son ve ril miþ, ikin ci sin de ise im za la rýn ay ný kâ ðýt ta ol ma sý na ge rek
bu lun ma dý ðý ifa de olun muþ tur.

Be þin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 330 un cu mad de si nin üçün cü fýk ra sý hük mü nün tek ra rý dýr. 
Mad de 391 - Yö ne tim ku ru lu ka rar la rý ip tal edi le mez. Bu na kar þý lýk bâtýl yö ne tim ku ru lu ka -

rar la rý na kar þý tes pit da va sý açý la bil me si (ge nel lik le) ka bul edil mek te, ka nun lar bu yol da hü küm le -
re yer ver mek te dir. Yar gý tay'ýn yer le þik iç ti ha dý na gö re, bir yö ne tim ku ru lu ka ra rý nýn ge çer siz ol du -
ðu nun tes pi ti mah ke me den is te ne bi lir. Ýsv. BK'nýn 714. mad de sin de de bâtýl yö ne tim ku ru lu ka rar -
la rý na kar þý tes pit da va sý açý la bil me si ola na ðý ge nel ku rul ka rar la rý na iliþ kin 706b'ye gön der me ya -
pý la rak dü zen len miþ tir. Ta sa rý 391 in ci mad de de mev cut uy gu la ma yý hük me bað la mak ta dýr. Dü zen -
le me nin ama cý, da va ola na ðý ný ta ný ya rak ve ip tal edi le bi lir ka rar lar la bâtýl ka rar lar ara sýn da ki far ka
açýk lýk ge ti re rek pay sa hi bi nin ko run ma sý ný güç len dir mek tir. Hü küm bâtýl ka rar la rý ör nek gös ter me
yön te mi ile be lir le mek te dir. Bâtýl yö ne tim ku ru lu ve ge nel ku rul ka rar la rý için ay rý hü küm ler ön gö -
rü le rek Ýs viç re'den da ha açýk ve ama ca da ha uy gun bir sis te me gi dil miþ tir. Tes pit da va sý meþrû men -
fa ati bu lu nan lar ta ra fýn dan bir sü re ye bað lý ol mak sý zýn ika me edi le bi lir.
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Hü küm de, en çok rast la ný lan bâtýl ka rar lar ör nek ler le (sa yým yo luy la) gös te ril miþ tir. Bir yö ne -
tim ku ru lu ka ra rý nýn ge çer siz olup ol ma dý ðý ge nel hü küm le re gö re be lir le ne ce ði gi bi but lan se bep -
le ri ile ge çer siz li ðin so nuç la rý da ay ný il ke le re gö re be lir le nir.

1. En çok rast la nan ge çer siz yö ne tim ku ru lu ka rar la rý, eþit lik il ke si ne ay ký rý olan lar dýr.
SerPK m. 12 bu tür ka rar la rýn za ten ge çer siz li ði ne ce vaz ver mek te, Yar gý tay ka rar la rý da bu se bep
bað la mýn da ge liþ miþ bu lun mak ta dýr. Ta sa rý 357 nci mad de de eþit lik il ke si ne açýk ça yer ver di ði için
ar týk bu il ke ye ay ký rý ka rar lar ko lay ca be lir le ne bi le cek tir. 

2. a) Ano nim þir ke tin te mel ya pý sý na ay ký rý olan ka rar lar. Bu hü küm Ýsv. BK m. 706 b, b.3'ün
ilk kýs mýn dan alýn mýþ týr. Aný lan hü küm, ge çer siz ge nel ku rul ka rar la rý na iliþ kin dir. Yö ne tim ku ru lu
hak kýn da ki 714 ün cü mad de bu hük me gön der me yap mak ta dýr. Ýs viç re dok tri nin de hük mü ör nek -
ler le açýk la mak eði li mi ha kim ol mak la be ra ber, il ke sel te mel de yo rum ya pan ya zar lar da var dýr.
Bun la ra gö re, em re di ci hü küm le ri ihlâl eden mün fe rit ka rar lar ip tal edi le bi lir ka rar lar iken, ge nel
ku rul ve ya yö ne tim ku ru lu ta ra fýn dan aný lan hü küm le re ay ký rý ge nel ni te lik ta þý yan hu kuk ko yan ka -
rar lar ge çer siz dir. Me selâ, bü tün pay sa hip le ri için bilânço açýk la rý ný ka pat mak ama cýy la Ko ope ra -
tif ler Ka nu nu nun 31 in ci mad de sin de ol du ðu gi bi ek öde me yü kü mü (mad de yan lýþ ola rak "yük lem"
de mek te dir) ge ti ren bir yö ne tim ku ru lu ka ra rý ano nim þir ke tin te mel ya pý sý nýn bir ta ným la yý cý öge si
olan pay sa hip le ri nin sý nýr lý so rum lu lu ðu il ke si ne ay ký rý dýr. Ta sa rý nýn 421 in ci mad de si nin ikin ci fýk -
ra sý nýn (a) ben di hük mü is tis naî bir dü zen le me dir. 

Da ha so mut ve kap sam lý bir açýk la ma ano nim þir ke tin ta ný mýn dan ve or gan sal ya pý sýn dan ha re -
ket le ve ri le bi lir: Ano nim þir ke tin ta ný mý na, pay sa hip le ri nin hak la rý ve borç la rý dü ze ni ne ve or gan sal
ya pý sý na ay ký rý ka rar lar te mel ya pý ya ay ký rý dýr. Te mel ya pý ile kas te di len, ano nim þir ke ti ta þý yan ana
ko lon lar dýr. Yu ka rý da ve ri len "ek öde me yü kü mü" bu ni te lik te dir. Bir üçün cü ki þi nin me selâ bü yük
kre di ve ren bir ban ka nýn pay sa hi bi ne eþ (te met tü, tas fi ye pa yý, ge nel ku ru la ka týl ma gi bi) hak lar la do -
na týl ma sý ve ya yö ne tim ku ru lu ka rar la rýn da ona ve to hak ký ta nýn ma sý te mel hak lar dü ze ni ne; üye ol -
ma yan bir ki þi nin yö ne tim ku ru lun da üye hak la rý na sa hip ký lýn ma sý, or gan sal ya pý ya ay ký rý dýr.

b) Ser ma ye nin ko run ma sý. Bu il ke yi (Ge nel Ge rek çe 57 ve 66 nu ma ra lý pa rag raf), þir ke tin mal -
var lý ðý nýn ko run ma sý il ke sin den ayýr mak, ay rý ca ge nel ku ru lun ve yö ne tim ku ru lu nun dev re di le mez
yet ki le ri ile ka rýþ týr ma mak ge re kir. Ýl ke nin ama cý Ta sa rý nýn 379 (3), 380 (1), 384 ve 399 un cu mad -
de le rin de gö rül dü ðü gi bi "ser ma ye"ye odak lan mýþ týr. Ye dek ak çe le rin ko run ma sý tar tý þý la bi lir. Hük -
mün kap sa mý na, in ter alia, ser ma ye pay la rý na fa iz öden me si gi rer.

3. Bu ge çer siz lik se be bin de 2 nu ma ra lý hal de ol du ðu gi bi, bir üçün cü ki þi ye pay sa hi bi nin hak -
la rý na eþit dü zey de hak lar ta nýn ma sý de ðil, pay sa hi bi nin vaz ge çil mez ve sý nýr lan dý rý la maz hak la rý -
nýn kul la nýl ma sý nýn ihlâl edil me si ve ya ký sýt lan ma sý söz ko nu su dur. In ter alia, ip tal da va sý nýn açý la -
bil me si nin yö ne tim ku ru lu nun ona yý na tâbi tu tul ma sý; kâr el de et mek ve pay laþ mak ama cý nýn ter ki;
ge nel ku ru la gi riþ kar tý ve ril me si nin ve ya Ta sa rý nýn 437 nci mad de si uya rýn ca bil gi al ma ve in ce le -
me nin yö ne tim ku ru lu nun is te di ði bir ta ah hüt na me nin im za lan ma sý þar tý na bað lan ma sý; ge nel ku ru -
la tem sil ci ile ka týl ma nýn (m. 425) ya sak lan ma sý, ba ðým sýz ve ku rum sal tem sil ci ler için (mad de 428)
þir ke te te mi nat ya tý rýl ma sý zo run lu ðu nun ge ti ril me si gi bi.

Hü küm de "özel lik le" de ni le rek ge çer siz li ðin sa de ce vaz ge çil mez hak la ra öz gü len me di ði vur -
gu lan mýþ týr.

4. Or gan la rýn dev re di le mez yet ki le ri nin dev ri ne iliþ kin ka rar lar, ay ný za man da te mel ya pý ile de
il gi li dir. An cak hü küm or gan lar ara sý iþ lev ay rý mý il ke si nin özel lik le Ta sa rý nýn 375, 397, 398 ve 408
in ci mad de le rin de yer alan dü ze nin ko run ma sý ný amaç la mak ta dýr. Hü küm dev re di le mez yet ki le rin
bü tün ha lin de ol du ðu gi bi mün fe ri den dev rin de de uy gu la nýr. 
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Mad de 392 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 331 in ci mad de sin den esin le ne rek ka le me alýn -
mýþ týr. An cak mev cut me tin de, uy gu la ma da ki ba zý so run lar dik ka te alý na rak de ði þik lik ler ya pýl mýþ,
ye ni ku ral lar ko nul muþ tur. Ta sa rý nýn bu hük mün de, ay ný za man da, yö ne tim ku ru lu baþ ka ný nýn yet -
ki le ri de gös te ril miþ tir. Bu hü küm þir ket iþ ve iþ lem le ri hak kýn da olup, yav ru þir ket le re iliþ kin bil gi
al ma hak ký 200 ün cü mad de de dü zen len miþ tir. 

Bi rin ci fýk ra: Aðýr ve kap sam lý so rum lu lu ðu nun bir ge re ði ola rak her yö ne tim ku ru lu üye si -
nin þir ke tin bü tün iþ ve iþ lem le ri hak kýn da bil gi al mak hak ký var dýr. Bu hak ay ný za man da üye nin
gü ve nir li li ði ne ve öze ni ne bý ra kýl mýþ bu lu nan yö ne tim gö re vi nin ve þir ket ile üye ara sýn da ki iliþ ki -
nin ge re ði dir. Bil gi len di ri len üye yö ne te bi lir ve doð ru za man da, doð ru ka ra rý ala bi lir. Bu yön den
üye ler ara sýn da fark yok tur. Bil gi ver mek, ve re cek olan ki þi yö nün den bir yü küm dür. Bu hak dör -
dün cü fýk ra da açýk ça be lir til di ði gi bi ne kal dý rý la bi lir ne de sý nýr lan dý rý la bi lir. Üye ye ve ri le cek bil gi
ay rýn tý lý, ama ca uy gun ve is te ni le ni kar þý lar ni te lik te ol ma lý dýr. Bu fýk ra ay ný za man da yö ne tim ku -
ru lu üye le ri nin ku ru la def ter ve bil gi ge tir te bil me si hu su sun da ki yet ki si ni açýk bir þe kil de hük me
bað la mýþ týr. Bu yet ki nin, ne ku rul da oy la ma ya pa rak, ne de ya pýl ma dan red di müm kün de ðil dir.

Üye bil gi yi (ku ral ola rak) yö ne tim ku ru lun da alýr; yok sa doð ru dan yö ne ti ci le ri ça ðý ra rak ve ya
on la ra baþ vu ra rak bil gi is te ye mez. Bu hu sus üçün cü fýk ra dan açýk ça an la þýl mak ta dýr. 

Bil gi al ma hak ký þir ket iþ ve iþ lem le ri ile sý nýr lý olup, özel iþ le ri kap sa maz; me ðer ki, özel iþ ler þir -
ket iþ ve iþ lem le riy le il gi li ve ya bað lan tý lý ol sun. Hak üye nin ki þi li ði ne ta nýn mýþ týr; yok sa yö ne tim ku -
ru lu na "ku rul" ola rak ta nýn ma mýþ týr ve an cak üye bil gi ala bi lir. Hak, üye lik ten ay rýl mak la son bu lur.

Alý na cak bil gi nin ni te li ði ve özel lik le "giz li", "þir ket sýr rý" ol ma sý ile il gi li açýk bir sý nýr ge ti ril -
me miþ tir. Bu nun iki se be bi var dýr. Bi rin ci se bep þu dur: Gü ve nil me yen bir ki þi üye se çil me me li, se -
çil miþ se uzak laþ tý rýl ma lý dýr. Ýkin ci si ise, Ta sa rý nýn 369 un cu mad de sin de "þir ke tin men fa at le ri nin"
gö ze til me si de vur gu la na rak aðýr bir özen yü kü mü nün ge ti ril miþ ol ma sý ve özen yü kü mü nün so rum -
lu luk la doð ru dan il gi li bu lun ma sý ve ay rý ca bil gi sýz dýr ma nýn ce zaî yap tý rý ma bað lan ma sý dýr. Hu kukî
ve ce zaî yap tý rým lar ye te rin ce cay dý rý cý ka bul edil me li dir. Üçün cü se be be ge lin ce: So mut ola yýn
özel li ði, is te ni len bil gi nin ve ril me me si ni ge rek li ký lý yor sa yö ne tim ku ru lu baþ ka ný ted bir ta le biy le
mah ke me ye baþ vu ra bi lir.

Yö ne tim ku ru lu üye si nin gö re vi nin gü ve ne da ya lý ol du ðu na iliþ kin te mel dü þün ce, yap tý ðý iþin
ni te lik ve öne mi ve ni ha yet yük len di ði so rum lu luk ve so rum lu lu ða bað lý hu kukî ve ce zaî yap tý rým -
lar on dan bir bil gi nin sak lan ma sý ný ve esir gen me si ni hak lý gös te re mez. 

Ýkin ci fýk ra: Baþ kan, üye ler, tüm yö ne ti ci ler, ti carî mü mes sil ler, ve kil ler, sey yar ta cir yar dým cý -
la rý Ta sa rý nýn 378 in ci mad de sin de ön gö rü len de da hil ol mak üze re, ko mi te, ko mis yon ve alt ku rul -
la ra bil gi ver mek le yü küm lü dür. Ak si ne ha re ket, iþ söz leþ me si nin fes hi ni ge rek ti rir. Þir ke te bað lý ol -
ma yan ko mis yon cu la rýn, tel lal la rýn, ara cý ku rum la rýn, ra por yaz mak la gö rev len di ri len ki þi le rin ku ral
ola rak böy le bir yü küm le ri yok tur. Ay ný so nuç, acen ta lar için de söz ko nu su dur. On la rýn du rum la rý ný
ve bil gi ver me me le ri nin so nuç la rý ný söz leþ me le ri be lir ler. An cak hük mün doð ru dan gö re vi dý þýn da
ka lan bu so run da, mah ke me le re ve dok tri ne yo rum yo lu nun açýk ol du ðun dan þüp he edi le mez. 

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra yö ne tim ku ru lu üye si nin yö ne tim ku ru lu dý þýn da bil gi al ma hak -
ký ný ve def ter ve bel ge le ri in ce le me si hak ký ný dü zen le mek te dir. 

Üye nin (ku ral ola rak) ku rul dý þýn da bil gi al mak hak ký bu lun ma dý ðý gi bi, ku rul dý þýn da def ter le -
ri ve/ve ya bel ge le ri in ce le mek hak ký da yok tur. Üye, bu hak ký yö ne tim ku ru lu baþ ka ný nýn iz ni ile kul -
la na bi lir. Üye, þir ke tin def ter ve bel ge le ri ni in ce le me yi an cak gö re vi ni, he sap ve ri le bi lir lik il ke si ne
uy gun ola rak yap ma sý ba ký mýn dan ge rek liy se ta lep ede bi lir. Baþ kan dan ta lep bir þek le tâbi de ðil dir. 
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Dör dün cü fýk ra: Yö ne tim ku ru lu üye si nin ta le bi nin baþ kan ta ra fýn dan red di ha lin de üye, is te -
ði ni yö ne tim ku ru lu na su na bi lir. Ku ru lun ka ra rý ile üye bu hak ký ný kul la na bi lir. Ta lep te bu lu nan üye -
nin mü za ke re ye ve oy la ma ya ka týl ma sý na 393 ün cü mad de en gel de ðil dir. Çün kü so run "þir ket dý þý
ki þi sel bir men fa at le" il gi li de ðil dir. Ku ru lun da ta le bi red det me si ha lin de mah ke me ye baþ vur ma yo -
lu nun açýk olup, bu hu sus mad de de ay rýn tý lý bir þe kil de dü zen len miþ tir. 

Be þin ci fýk ra: Bu fýk ra yö ne tim ku ru lu baþ ka ný nýn ku rul da pri mus en ter pa res ko nu mun da ol -
du ðu nu açýk bir þe kil de or ta ya koy mak ta dýr. Baþ kan ku rul dý þýn da in ce le me ve bil gi edin me hak ký -
ný an cak di ðer üye ler gi bi kul la na bi le cek tir.

Al týn cý fýk ra: Üye nin mad de nin çe þit li hü küm le rin den do ðan hak la rý ký sýt la na maz, kal dý rý la -
maz. Esas söz leþ me ile ge niþ let me ye ise bir en gel yok tur.

Ye din ci fýk ra: Hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 331 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn tek ra rý dýr.
Mad de 393 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 332 nci mad de si esas iti ba rýy la ko run muþ; sa de ce, mev cut

dü zen le me de ki tar týþ ma la ra yol açan ba zý söz cük ve iba re le rin açýk lý ða ka vuþ tu rul ma sý na ça ba har -
can mýþ týr. 

Bi rin ci fýk ra: Yö ne tim ku ru lu üye si, yö ne tim ku ru lu top lan tý sý na ken di si ve ya ya kýn la rý ile þir -
ket ara sýn da men fa at ça týþ ma sý var sa ka tý la maz. Ça týþ ma, þir ket men fa at le riy le ken di si nin þir ket dý -
þý ve ki þi sel men fa at le ri ve ya alt ve üst so yun dan bi ri nin ve ya eþi ve ya üçün cü ki þi ye ka dar (bu de -
re ce da hil) kan ve ya ka yýn hý sým la rýn dan bi ri nin ki þi sel men fa ati ara sýn da ol ma lý dýr. "Ki þi sel" söz -
cü ðü ile biz zat üye ye ve ya ya ký ný na yö ne lik, on la rý ko nu alan ve ya on lar la il gi li bu lu nan bir men -
fa at kas te dil miþ tir, yok sa bir top lu lu ða ait olup da ki þi nin de ya rar la na bi le ce ði bir ka zanç, bir avan -
taj, bir za ra rýn ön len me si vb. hal ler ki þi sel sa yýl maz. Men fa atin þir ket dý þý ol ma sý ge re kir; yok sa, bir
üye ken di si nin, eþi nin alt ve ya üst so yun dan bi ri nin bir þir ket gö re vi ne se çi mi, atan ma sý, gö rev den
alýn ma sý, yol luk be lir len me si vs. gi bi þir ke ti il gi len di ren bir iþ te mü za ke re le re ka tý la bi lir. Bi rin ci fýk -
ra nýn bi rin ci cüm le si nin kap sa mý na gir me mek le bir lik te, üye nin top lan tý ya ka týl ma ma sý nýn dü rüst -
lük ge re ði ol du ðu du rum lar da da ya sak ge çer li dir. Me selâ, mü za ke re nin ko nu su nun bir üye nin or -
ta ðý ný; or ta ðý ol du ðu bir þa hýs þir ke ti ni, es ki eþi ni vs. il gi len dir me si gi bi. Te red düt ha lin de ka ra rý yö -
ne tim ku ru lu ve rir. Bu oy la ma ya il gi li üye ka tý la maz. Yö ne tim ku ru lu nun ka ra rý ni te li ði do la yý sýy -
la ke sin dir. Çün kü, or gan lar ara sýn da alt üst sý ra la ma sý bu lun ma dý ðý için ih tilâf ge nel ku ru la gö tü -
rü le mez. Mah ke me yo lu nun açýk olup ol ma dý ðý, iç ti hat yo lu ile ve dok tri nin yar dý mý ile çö zü le bi lir.

Yö ne tim ku ru lu bir üye ile il gi li ya sak se be bi ni bil mi yor ol sa bi le üye mü za ke re ye ka týl ma mak
zo run da dýr. Men fa at ih tilâfý da ha son ra or ta ya çýk sa bi le, üye so rum lu tu tu lur. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra özel bir so rum lu luk ha li ön gör müþ tür. So rum lu luk ku sur esa sý na da -
ya nýr ve mü te sel sil de ðil dir. Çün kü, bir ku rul ka rar ve ya ey le mi yok tur. 

Üçün cü fýk ra: Hü küm bir ta raf tan ka mu yu ay dýn lat ma, di ðer ta raf tan da ka mu sal yö ne tim il -
ke si nin ge re ði dir. Ýl gi li ka ra ra, üye nin mü za ke re ye ka týl ma ma sý nýn se be bi ve ya pý la cak iþ lem ler
açýk ça ya zýl ma lý dýr. Ka rar bir yet ki len dir me yi içe ri yor sa yet ki len di ri len ki þi ve önem li olan nok ta -
lar da be lir til me li dir. 

Mad de 394 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 333 ün cü mad de si an lam iti ba rýy la tek rar lan mýþ týr. Esas söz -
leþ mey le ve ya ge nel ku rul ka ra rýy la be lir len me si ge re ken malî hak lar hü küm de sý nýr lý sa yý il ke si uya -
rýn ca gös te ril miþ tir. Aný lan malî hak la rýn birka çý nýn birara da ye ri ne ge ti ril me si ne bir en gel yok tur.

Yol luk lar, tem sil öde nek le ri, si gor ta prim le ri ve ben ze ri prim ler, var sa özel emek li lik ler, avans -
lar, hük mün kap sa mý dý þýn da dýr. 
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Mad de 395 - Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 334 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü,
ba zý de ði þik lik ler le ay nen alý na rak, iç ti hat lar la ve dok trin de ki gö rüþ ler le olu þan bi ri kim ko run muþ -
tur. De ði þik lik ler den bi rin ci si mev cut me tin de yer alan "þir ket ko nu su na gi ren ti carî bir mu ame le"
iba re si dir. Bu iba re hük mü ge rek siz ye re da ralt mak ta, yo rum güç lük le ri ne se bep ol mak ta dýr. Þir ke -
te bir ar sa ya da pay se ne di sat mak bir ti carî iþ lem mi dir? Ba zý ya zar lar her tür lü söz leþ me yi hük -
mün kap sa mý na so kar ken, ba zý la rý da ti carî ni te lik arý yor du. Za ten bu iba re 6762 sa yý lý Ka nu nun
137 nci mad de si se be biy le an lam sýz dýr ve ya en azýn dan yan lýþ ifa de edil miþ tir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra ta ma men ye ni olup, bir açý dan ser ma ye nin (mal var lý ðý nýn) ko run ma -
sý il ke si nin ge re ði dir. Hü küm bir an lam da 358 in ci mad de nin ta mam la yý cý sý dýr ve uy gu la ma da sýk -
ça rast la ný lan kö tü ye kul lan ma la rýn en gel len me si ni amaç la mak ta dýr.

Mad de 396 - Mad dey le, 6762 sa yý lý Ka nu nun 335 in ci mad de si ay nen ko run muþ tur.

ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM
De net le me

Ano nim þir ke tin fi nan sal tab lo la rý nýn ya ni he sap la rý nýn de net len me si sis te mi ta ma men de ðiþ -
miþ, 6762 sa yý lý Ka nun da þir ke tin üç ka nunî or ga nýn dan bi ri olan ve uz man bil gi si ne sa hip ol ma sý
zo run lu bu lun ma yan "mu ra kýp(lar)" eli ile ya pý lan de net le me, Ta sa rý da ye ri ni, bir ba ðým sýz de net -
le me ku ru lu þu nun ve ya ye min li malî mü þa vi rin ya da ser best mu ha se be ci malî mü þa vi rin yap tý ðý,
fi nan sal tab lo lar ile ra por la rýn, do la yý sýy la, mu ha se be nin sü rek li de ne ti mi ne bý rak mýþ týr. Ta sa rý ya
gö re, kü çük ano nim þir ket ler de de ne tim en az iki ye min li malî mü þa vir (YMM) ve ya ser best mu ha -
se be ci malî mü þa vir (SMMM) ta ra fýn dan ya pý la bi lir. 6762 sa yý lý Ka nun sis te min de, mu ra kýp(lar)
için ön gö rül müþ bu lu nan, ge nel ku ru lun top lan tý ya çað rýl ma sý gi bi, yö ne ti me iliþ kin gö rev ve yet ki -
ler de Ta sa rýy la sis tem den çý ka rýl mýþ týr. Ay rý ca, de ne ti min, de net çi lik mes le ði nin ge rek le ri ne, eti ði -
ne ve ulus la ra ra sý stan dart la ra gö re ya pýl ma sý em ri Ta sa rý da açýk ça ye ri ni al mýþ týr.

Ye ni hü küm ler le, ku rum sal yö ne tim ve dü rüst re sim il ke le ri (m. 515 (2)) bað la mýn da tam bir
de ne ti min so nuç la rý nýn, açýk, an la þý la bi lir ve ka mu yu ay dýn lat ma il ke le ri uya rýn ca dü zen len miþ bir
ra por la pay sa hip le ri baþ ta ol mak üze re il gi li le re su nul ma sý amaç lan mýþ týr. Böy le ce, Ta sa rý nýn 64 ilâ
88 ve 514 ilâ 528 in ci mad de le ri hü küm le ri ile ge ti ri len il ke le ri ve Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý -
ný ta mam la yan ve ge rek içe rik, ge rek amaç yö nün den on lar la uyum lu olan ni te lik te ki de net le me nin
ül ke mi zin þir ket le ri ni, pa zar la rý ný ve bor sa la rý ný fi nan sal so nuç la rý na gü ve ni le bi lir ko nu ma ge ti re -
ce ði dü þü nül müþ tür. Bu ise iþ let me le ri mi zin dýþ pa zar lar da re ka bet güç le ri ni yük sel te cek tir.

Ka bul edi len bu ye ni sis tem de de ne tim iþ le vi, hiç bir kýs mý ve ya yö nü ile baþ ka bir or ga na dev -
re di le mez ve ya doð ru dan ya da do lay lý kul la ný la maz. De ne tim, bü tü nü ile de net çi le re ait tir. Baþ ka
bir de yiþ le Ta sa rý nýn 397 ve de va mý mad de le rin de ön gö rü len de ne tim iþ le vi ne iliþ kin yet ki le rin ta -
ma mý dev re di le mez ve vaz ge çi le mez ni te lik te dir.

Mad de 397 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra ano nim þir ke tin ve þir ket ler top lu lu ðu nun de net len me -
le ri zo run lu ðu nu ka nunî bir yü küm ola rak ön gör mek te dir. De net le ne cek olan, þir ke tin fi nan sal tab lo -
la rý (FT) ile yýl lýk ra por la rý (YR) ve bun lar bað la mýn da tüm þir ket mu ha se be si dir. Yö ne tim ku ru lu -
nun yýl lýk fa ali yet ra po ru nun de net len me si ba zý sý nýr lar çer çe ve sin de ya pý lýr. De ne tim, nok ta sal de ðil
bü tün sel dir; za man za man de ðil sü rek li dir. Aný lan tab lo la rýn tâbi ol du ðu stan dart la ra ve ra por la ra hâ -
kim il ke ler 514 ve de va mý mad de hü küm le rin de, de ne ti min ko nu su ve kap sa mý da 398 in ci mad de -
de ön gö rül müþ tür. De ne ti me, bü yük, kü çük ve or ta öl çek li (Ta sa rý nýn 1523 ün cü mad de si); hal ka açýk
olan ve ya ol ma yan, his se se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ya da gör me yen özel ve ka mu sek tö rü ne da -
hil tüm ano nim þir ket ler da hil dir. Kay nak Alm. TK 316 ncý pa rag ra fý, kü çük ano nim þir ket le ri bu de -
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ne tim den is tis na et miþ tir. Ta sa rý, bu is tis na ya yer ver me miþ an cak 400 üncü mad de baþ ta ol mak üze -
re çe þit li hü küm le rin de kü çük ve or ta öl çek li þir ket le re öz gü nis pe ten ha fif hü küm ler ge tir miþ tir. Kü -
çük ano nim þir ket le rin de net çi ola rak YMM ve/ve ya SMMM se çe bil me le ri de net le me nin ni te li ði ni,
ka li te si ni ve de net çi nin so rum lu luk la rý ný et ki le mez; azal ma ya se bep ola maz. Ta sa rý nýn 397 nci mad -
de sin de ön gö rü len as garî de ne tim dir. hiç bir ano nim þir ket bu de ne tim den is tis na edil me miþ tir. Ba zý
ano nim þir ket ler için ön gö rü len özel hü küm ler, ek ve söz ko nu su ano nim þir ke tin özel li ði nin ve ni -
te li ði nin ge re ði ola rak ka bul edi lir ler; hiç bir þe kil de 397 nci mad de yi dýþ la dýk la rý þek lin de yo rum la -
na maz lar. Özel hü küm ler, o gru ba gi ren ano nim þir ket le rin da ha az, 397 ve de va mý mad de hü küm le -
ri ne na za ran ya lýn kat ve ye ter siz hü küm ve il ke le re gö re de net len me le ri ni hak lý gös ter mez. 

Ýkin ci fýk ra: Ta sa rý ya gö re, de net çi nin de ne ti min den geç me miþ FT'ler ile YR'ler dü zen len me -
miþ hük mün de dir; bâtýl dýr. Bu bel ge le rin ta ný mý için 514 ün cü mad de ye ba kýl ma lý dýr. Bu hü küm yýl -
lýk ve al tý ay lýk FT'ler için ön gö rül müþ olup, açý lýþ ve ara bilânço la rý ile tas fi ye bilânço la rý na ve di -
ðer bilânço la ra uy gu lan maz. An cak bun la rýn de ne ti mi ve so nuç la rý özel hü küm le re ta bi dir.

Üçün cü fýk ra: De net le me za ma ný, FT'ler ile YR'le rin su nul ma ta ri hi dir. De net le me sü re ci için -
de ve ya ön ce sin de bun lar da dü zen le yi ci or gan ta ra fýn dan de net le me ra po ru nu et ki le ye bi le cek ni te -
lik te de ði þik lik ler ya pýl dý ðý tak dir de, de net le me ye ni den ya pý lýr ve so nuç ra por da özel ola rak açýk -
la nýr. Olum lu gö rüþ ya zý sý son ra ki de net le me yi yan sý týr. De ði þik lik, yýl lýk kârýn kul la ný lý þýn dan, bü -
yük bir müþ te ri nin ve ya iþ ti ra kin iflâsýn dan ve ya öde me güç lü ðü ne düþ me sin den vs.'den do ða bi lir.
De ði þik lik ler, kâr na kil le ri, ye dek he sa bý na tah sis ler, kar þý lýk lar gi bi ra kam sal de ði þik lik le ri ge rek li
ký la bi lir. 

Ye ni den de net le me, "tab lo lar ile yýl lýk fa ali yet ra por la rý"nýn hep si ni kap sa mak la bir lik te, bu de -
net le me nin de ði þik li ðin et ki si ni gös ter di ði bel ge le re öz gü len me si müm kün dür. An cak bu sý nýr la ma -
da çok dik kat li ol mak ge re kir. Çün kü, hü küm tüm FT'ler ile YR'le re yö ne lik tir.

Ge rek li ol du ðu hal de ya pýl ma yan ye ni den de ne tim, de ne ti mi ve olum lu gö rüþ ya zý sý ný ge çer siz
hâle ge ti rir. Ge rek li ol du ðu hal de, ya pýl ma yan de ði þik lik ise de net le me ile il gi li ol ma yýp, FT'le rin
ve YR'le rin ge çer li li ði ve il gi li or ga nýn so rum lu lu ðu ile il gi li dir.

De ði þik lik ler do la yý sýy la de net le me ra po run da ve olum lu gö rüþ  ya zý sýn da ya pý la cak de ði þik -
lik le rin kap sa mý ný so mut ola yýn özel lik le ri be lir ler.

Mad de 398 - Mad de nin ama cý esa sýn da ge nel ku ru la tam ve doð ru de ðer len di re bil me ola na ðý -
ný sað la mak, de net le me ra po ru nu et ken, do yu ru cu ve gü ve ni lir kýl mak týr. Al tý ay lýk ara ra por la rý nýn
ama cý da ay ný dýr. De net le me ra po ru na de net çi lik mes le ði nin ge rek le ri ile eti ði hâ kim ký lýn mýþ ulus -
la ra ra sý stan dart la ra gön der me ya pýl mýþ ve özel bir özen yü kü mü ön gö rül müþ tür. Ra po run as garî
içe ri ði de ka nun la be lir len miþ tir. Hü küm ler de "fi nan sal tab lo lar" de nil me si nin se be bi de net le me yi
yýl so nu fi nan sal tab lo la rý na öz gü le me mek tir. Ulu sal ve ulus la ra ra sý de net le me stan dart la rý nýn ge rek -
li gör dü ðü ara dö nem tab lo lar da de ne tim kap sa mýn da dýr.

Bi rin ci fýk ra: FT'ler ile YR'le rin de net len me si, bu bel ge le rin kâ ðýt üze rin den in ce len me si ol -
ma yýp, en van ter de da hil ol mak üze re tüm mu ha se be nin, ka yýt lar ve ka yýt la rýn da yan dý ðý bel ge ler
(müs bit ev rak) ile de net len me si dir. Bu de net le me özel de ðil ge nel dir; kýsmî ve ya ba zý iþ lem le rin ya
da hal ka açýl ma, men kul de ðer çý kar ma, ser ma ye ar tý rý mý gi bi ba zý olay la rýn de ne ti mi ol ma yýp, tüm
ve ya tü mün de ne ti mi dir. De ne tim son daj usu lü ile de ya pý la maz; me ðer ki ulus la ra ra sý de ne tim stan -
dart la rý, Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý ile Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Stan dart la rý (IFRS)
izin ver miþ ol sun. De net le me nin ko nu su ve kap sa mý bi rin ci fýk ra da say ma yön te mi ile be lir len miþ -
tir. Hem þir ke tin hem de top lu lu ðun de ne ti mi þu bel ge le rin de ne ti mi ni ifa de eder: Yýl lýk tab lo la rýn
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397 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý ile 402 nci mad de nin ikin ci fýk ra sý an lam ve kap sa mýn da yö ne tim
ku ru lu nun yýl lýk fa ali yet ra po ru nun, en van te rin, ulus la ra ra sý de ne tim stan dart la rý bað la mýn da mu ha -
se be iç de ne tim le ri nin ve 378 in ci mad de ye gö re ve ril miþ bu lu nan ra por la rýn... Ulus la ra ra sý de ne -
tim stan dart la rý kap sa mýn da iç de ne tim ile kas te di len, þir ket içe ri sin de ki çe þit li ko mi te ler, özel lik le
hal ka açýk þir ket ler de de ne tim ko mi te si ve ya mü fet tiþ ler ara cý lý ðýy la ya pý lan ve ya hol ding ler de bü -
tün top lu lu ðu kap sar þe kil de ya pý lan de ne tim ler dir. An cak bu de ne ti min ta ný mý ulus la ra ra sý de ne tim
stan dart la rýn da yer alýr. Bu yön den, 378 in ci mad dey le il gi li ola rak ya pý la cak de ne tim hak kýn da
açýk la ma da bu lun mak ge re ði du yul muþ tur. Bu de ne tim sý nýr lý bir de ne tim dir. Bi lin di ði gi bi 378 in -
ci mad de risk le rin er ken teþ hi si ve yö ne ti miy le il gi li dir. De net çi, söz ko nu su de ne ti mi, de ne ti me
iliþ kin Üçün cü Bö lüm an la mýn da ya pa cak týr, di ðer bir ifa dey le 397 ve 398 in ci mad de ler de ön gö -
rül müþ olan ba kýþ açý la rý de ne ti min sý ný rý ný be lir le ye cek tir. 

FT'ler ile YR'le rin de ne ti mi ay rý ca, ka nu na, ulus la ra ra sý mu ha se be stan dart la rý na ve esas söz -
leþ me hü küm le ri ne uyu lup uyul ma dý ðý ný da içe rir. "Ka nun" söz cü ðü ile 514 ve de va mý mad de ler
hü küm le ri ve he sap la ra iliþ kin di ðer hü küm le re gö re Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý, do la yý sýy la
IFRS ku ral la rý ile "esas söz leþ me" iba re si ve þir ke tin esas söz leþ me si nin ay ný ni te lik te ki hü küm le ri
kas te dil miþ tir. 

Bi rin ci fýk ra da de net le me nin ni te lik le ri be lir til miþ ve özen le ya pýl ma sý ge re ði vur gu lan mýþ týr.
De net çi lik bir mes lek tir. Ta sa rý nýn de net le me ye iliþ kin hü küm le ri bu an la yý þa da ya lý dýr. Onun için,
hü küm ler ka nu nun ru hu na gö re yo rum lan ma lý dýr. Mes lek ise, Türk çe'de tam kar þý lý ðý bu lun ma yan
"pro fes yo nel"li ði þart ký lar. Pro fes yo nel lik, gün cel ye ni lik le ri iz le yen ve sin di ril miþ bu lu nan uz man -
lýk bil gi si ni, bi lim sel yön te mi, ta raf sýz lý ðý, cid di ye ti ve mes lek ahlâký an la mýn da "etik"i ve ulus la -
ra ra sý de ne tim stan dart la rý ný içe rir. Bu an lam da, mes lekî eði tim de özel bir önem ta þýr. Ta sa rý nýn ka -
nun laþ ma sý ha lin de TÜR MOB’un bu gü ne ka dar yü rüt tü ðü ba þa rý lý mes lek içi eði tim ve sý nav sis te -
mi nin da ha da ge liþ ti ril me si ve des tek len me si ge re ke cek tir. TÜR MOB, de net çi nin Ta sa rý da oy na dý -
ðý mer kez rol do la yý sýy la eði ti mi ne, Ta sa rý nýn sis tem ve amaç la rý na uy gun bir de rin lik ve bo yut ver -
mek zo run da dýr. De net le me ve de net çi eti ði hiç bir ka nun da ta ným lan ma mýþ týr, ta ným la na maz, an cak
mes lek men sup la rýn ca ve bir lik le rin ce ku ral la rý nýn bi lin di ði var sa yý lýr. Gö re vin ge rek tir di ði ka rak -
te ri ha iz bu lun ma, ahlâkî de ðer le re ve stan dart la ra bað lý lýk, gü ve ni lir ol ma, gö re vi biz zat ve uz man
yar dým cý lar la ye ri ne ge tir mek, baþ ka sý nýn de ne tim so nuç la rý ný ay nen ak tar ma mak (me ðer ki, hak lý
bir se bep bu lun sun), mes lekî eti ðin as garîle ri dir. Hü küm de ki öze ni, bir ta raf tan pro fes yo nel lik ku -
ral la rý, di ðer ta raf tan de net çi lik ahlâký ta ným lar. Bu özen iþin en üst dü zey de ye ri ne ge ti ril me si nin
ge rek tir di ði özen dir. Bi rin ci fýk ra nýn son cüm le sin de yer alan "dü rüst çe" söz cü ðü 515 in ci mad de -
de ön gö rü len ve bir üst hu kuk ku ra lý olan dü rüst re sim il ke si ne gön der me dir. Bu gön der me de net -
le me nin ni te lik ve özel li ði ni ta ným la mak ta ve hem de net le me nin ni te li ði ni, hem öze ni hem de gö -
re vi açýk la mak ta dýr. 

Ver gi de ne ti mi ve ver gi men fa ati nin ko run ma sý 398 in ci mad de de ki de ne tim gö re vi nin sa de ce
dý þýn da ol mak la kal maz, ay rý ca ona ya ban cý ve ay rý bir ko num da dýr. Ano nim þir ke tin Ta sa rý nýn 398
in ci mad de si ne gö re de net len me si ver gi de ne ti mi ni içer mez, an cak ona yar dým cý ve des tek tir.

De ne tim gö rü le bi lir, açýk ve ya kýn risk le re iþa ret et me li mi dir? De net çi nin risk le re iliþ kin gö -
re vi 398 in ci mad de nin dör dün cü fýk ra sýn da gös te ril miþ tir.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, de net le me nin ya pýl ma sý na iliþ kin dört ku ral içe ri yor. Bun lar (a) Þir -
ket ve top lu luk yö nün den, fi nan sal tab lo lar la ra por la rýn uyum lu olup ol ma dýk la rý; (b) tab lo lar ve ra -
por lar la de ne ti mi nin or ta ya koy du ðu bul gu la rýn ve bil gi le ri nin bir bi riy le uyum lu olup ol ma dý ðý; (c)
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þir ke tin ve top lu lu ðun ge nel du ru mu nun tat min edi ci bir þe kil de tak dim edi lip edil me di ði ve (d)
risk le rin isa bet le ifa de olup olun ma dý ðý dýr. De ne tim ikin ci fýk ra da ki as garîle ri ye ri ne ge tir me miþ se
398 in ci mad de an la mýn da de ne tim ic ra edil me miþ tir. Bu dört nok ta bir bi ri nin al ter na ti fi de ðil dir;
dör dü de de ne ti min ol maz sa ol maz þar tý dýr.

Risk le re iþa ret, de ne ti min ve de ne tim ra po ru nun gö re vi de ðil dir. Gö rev tab lo lar dan bu nun, ya -
ni risk le rin an la þý lýp an la þýl ma dý ðý nýn, özel lik le yýl lýk ra por lar da bu na iþa ret edi lip edil me di ði nin ve
378 in ci mad de de ön gö rü len me ka niz ma nýn iþ le yip iþ le me di ði nin in ce len me si dir. 

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra top lu lu ðun FT'le ri ile il gi li olup, bun la rý de net le yen de net çi nin
gö re vi nin, kon so li das yo na tâbi þir ket le rin fi nan sal tab lo la rý nýn in ce len me si ni kap sa ya cak þe kil de
ge niþ le di ði ni ifa de et mek te dir. Çün kü top lu lu ðun de ne ti mi kon so li das yo na tâbi olan þir ket le rin de -
ne ti min den so yut la na maz. Kon so li de fi nan sal tab lo, kon so li das yo na tâbi þir ket le rin kon so li das yon
ku ral la rý na gö re bi le þi mi dir. 

Kon so li das yo na da hil þir ket Ta sa rý hü küm le ri ne gö re de net len miþ se, bu de ne ti me ge rek li lik
yok tur. Ay ný þe kil de, mer ke zi yurt dý þýn da bu lu nan bir þir ket Ta sa rý nýn ön gör dü ðü de ne tim le eþ de -
ðer bir de ne tim den geç miþ se ye ni den de ne tim den geç mez. Ya pý lan de ne tim ler olum lu gö rüþ ya zý sý
al mýþ sa ve ya sý nýr lý olum lu gö rüþ ve ril miþ se ya da ih ti laf var sa de ne tim ge ne ge rek li ola bi lir. An cak
bu so ru nun çö zü mü iç ti hat la ger çek le þe cek tir. 

Dör dün cü fýk ra: Son fýk ra 378 in ci mad de ye gö re teþ his sis te mi nin ku ru lup ku rul ma dý ðý nýn,
bu nun iþ le ti lip iþ le til me di ði nin be lir len me si ve be lir til me si zo run lu ðu na iþa ret et mek te dir. 

Mad de 399 - Bi rin ci fýk ra: De ne tim bir an lam da yö ne ti min de net len me si ol du ðu için de net çi -
nin se çi mi ge nel ku ru la ait tir ve ge nel ku ru lun bu yet ki si dev re di le mez ni te lik te dir. Ni te kim 408 in ci
mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (c) ben din de de bu ku ral açýk bir þe kil de ön gö rül müþ tür. Böy le ce teo rik te -
mel de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 347 nci mad de si ile Ta sa rý ara sýn da tam bir il ke sel uyum var dýr. Se çi min
her fa ali yet yý lý için ye ni len me si ve ge le cek yý lýn de net çi si nin için de bu lu nu lan fa ali yet yý lý bit me den
be lir len miþ ol ma sý þart týr. Se çi min za ma ný na iliþ kin hü küm em re di ci dir. Ay ký rý lýk ha lin de al týn cý fýk ra
hü küm le ri uy gu la nýr. Se çi len de net çi ile söz leþ me yi yö ne tim ku ru lu ya par. De net çi, Tür ki ye Ti ca ret
Si ci li Ga ze te si ile web si te sin de ya yýn la nýr. De ne tim söz leþ me si nin ni te li ði, tar týþ ma lý olup her ül ke -
nin öð re ti si ve mah ke me ka rar la rýy la be lir len mek te dir. Bu so ru nun kap sa mý na, söz leþ me nin ka mu sal
ni te lik ta þý yýp ta þý ma dý ðý ile de net çi nin bir tür þir ket or ga ný olup ol ma dý ðý alt so run la rý da gi rer. 

Ýkin ci fýk ra: Bu fýk ra, de net çi ile ya pý lan söz leþ me nin  ku ral ola rak - fes he dil me me si il ke si ni
ka bul ede rek, yö ne tim ku ru lu nun is te me di ði de net çi yi gö rev den uzak laþ týr ma sý ola na ðý ný or ta dan
kal dýr mýþ týr. De net çi sa de ce dör dün cü fýk ra da ön gö rül dü ðü þe kil de ve hak lý se bep le rin var lý ðýn da
gö rev den alý na bi lir. 

Bir de net çi nin gö rev den alýn ma sý, ye ri ne ye ni si nin atan mýþ ol ma sý na bað lý dýr; yok sa de net çi
az le di lip da ha son ra ye ri ne ye ni si ata na maz. Mah ke me nin ka ra rý, eþ za man lý ol ma lý dýr. Baþ ka bir de -
yiþ le, yö ne tim ku ru lu ve ya ge nel ku rul de net çi ile ya pý lan söz leþ me yi fes he dip ken di li ðin den baþ ka
bir de net çi ata ya maz. Bu il ke, de net çi nin ba ðým sýz lý ðý na ke sin bir gön der me dir. Þir ke te sý nýr sýz fe -
sih hak ký ta nýn mýþ ol say dý, de net çi, þir ket ta ra fýn dan fe sih bas ký sý al týn da tu tu la bi lir di. Fes hin dör -
dün cü fýk ra da ki þart la ra bað lan mýþ ol ma sý, de net çi ye gü ven ce sað la ma ya iliþ kin ye ni ve mo dern þir -
ket ler hu ku ku nun esin ver di ði bir üst hu kuk ku ra lý dýr. Söz ko nu su il ke, Ta sa rý ya hâ kim olan ba ðým -
sýz de ne ti min ta þý yý cý ko lon la rýn dan bi ri dir. 

Üçün cü fýk ra: Bu hü küm, bir var sa yý mý dü zen le mek te dir. Ana þir ke tin iki þap ka sý var dýr. Bi rin -
ci si, bir ano nim þir ket ile bun dan do ðan yü kü mü dür. Bu þap ka sý se be biy le ana þir ket fi nan sal tab lo lar
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dü zen ler ve yö ne tim ku ru lu yýl lýk fa ali yet ra po ru ha zýr lar. Ýkin ci si ise ana þir ket þap ka sý dýr. Ýkin ci þap -
ka ona, top lu luk FT'le ri ni çý kar mak gö re vi ni ve rir. Bi rin ci si için se çi len de net çi, ay rý bir top lu luk de -
net çi si se çil me miþ se ikin ci si ni de de net ler. Hü küm de ki “kon so li das yo na da hil olan ana þir ke tin” iba -
re si bi linç li ola rak kul la nýl mýþ týr. Çün kü, özel lik le ana þir ke tin ya ban cý ül ke de bu lun ma sý ha lin de, ba -
zen bu ül ke nin ulu sal hu ku ku ana þir ke ti, hu kukî tü rü ve ya baþ ka bir se bep do la yý sýy la kon so li das yo -
nun dý þýn da bý rak mýþ ola bi lir. Bu ra da, öð re ti ve mah ke me ka rar la rý ta ra fýn dan açýk lý ða ka vuþ tu rul ma -
sý ge re ken çe tin so run lar çýk mak ta dýr. Ana þir ke tin ya ban cý bir ül ke de bu lun ma sý ve kon so li das yo na
da hil ol ma sý ha lin de, ya ban cý bir de net çi nin ve re ce ði so lo tab lo lar ra po ru ile kon so li das yon ra po ru
Türk hu ku ku ba ký mýn dan ne oran da ka bul edi le bi le cek tir. Tür ki ye ulus la ra ra sý stan dart la rý ka bul et ti -
ði için bu stan dart la rý uy gu la yan ül ke ler açý sýn dan bir so run çýk ma ma sý ge re kir. An cak, ulus la ra ra sý
stan dart la rý uy gu la ma yan ül ke ler de ki ra por la rý Tür ki ye’de ki il gi li ku rum la rýn ve özel lik le mah ke me -
le rin ka bul edip et me ye cek le ri tar týþ ma ya açýk týr. Tür ki ye’nin ulus la ra ra sý stan dart la ra da hil ol du ðu
dü zey onun bu dü ze yin al týn da ki ül ke le re fark lý öl çüt ler uy gu lan ma sý hak ký ný ona ve re bil me li dir. 

Dör dün cü fýk ra: Dör dün cü fýk ra de net çi gü ven ce si il ke si bað la mýn da dü zen len miþ tir. De net -
çi an cak bir mah ke me ka ra rýy la gö rev den alý na bi lir. Mah ke me de bu ka ra rý hak lý se be bin var lý ðý du -
ru mun da ve re bi lir. Baþ ka bir de yiþ le de net çi, an cak hak lý bir se be bin, özel lik le ta raf sýz lý ðý bo zan
her han gi bir ol gu ve ya dav ra ný þýn var lý ðýn da, mah ke me ce gö rev den alý na bi lir. “Hak lý se bep” Ta sa -
rý da ta ným lan ma mýþ týr. Bu te rim ile ön ce de net çi nin ki þi li ðin den kay nak la nan se bep ler kas te dil miþ -
tir: Mes lekî ye ter siz lik (de net le me ele man la rý nýn bil gi le rin de ki, okul son ra sý uyum eði tim le rin de ki
nok san lýk, yar dým cý ele man, uz man, ci haz do na ný mý ek sik li ði), iti bar kay bý vs. gi bi. De net çi nin ça -
lýþ ma tar zý, þir ke te za man ayý ra ma ma sý, bil gi sýz dýr ma sý, ta raf tut ma sý da hak lý se bep sa yý lýr. Bu na
kar þý lýk, gö rüþ ay rý lýk la rý hak lý se bep ola rak, an cak so mut olay des tek li yor sa ka bul edi le bi lir. 

Be þin ci fýk ra: Mah ke me ye baþ vur ma ya yet ki li olan lar, sý nýr lý sa yý il ke si ne gö re gös te ril miþ tir.
Esas söz leþ me ile yet ki li ler çev re si ge niþ le ti le mez ve az lý ða iliþ kin yüz de yük sel til me yö nün de de -
ðiþ ti ri le mez. Baþ vu ru da bu lu na cak la rýn ay rý ca fýk ra nýn son cüm le sin de ki þart la rý ta þý ma la rý ge re kir.

Al týn cý fýk ra: Bu fýk ra, de net çi nin fa ali yet dö ne mi nin dör dün cü ayý na ka dar se çil me miþ ol ma -
sý, se çil miþ de net çi nin gö re vi ni her han gi bir se bep le ye ri ne ge tir me me si ve ya ge ti re me me si ha lin de
mah ke me ce atan ma sý ný dü zen le mek te dir. Bu fýk ra da hük mün içer di ði var sa yým la rýn özel lik le ri do -
la yý sýy la ikin ci fýk ra nýn ak si ne eþ za man lý lý ða açýk ça yer ve ril me miþ tir. An cak, ola bil di ðin ce, eþ za -
man lý lý ðýn sað lan ma sý ve çok ký sa sü re de se çi min ya pýl ma sý ka nu nun sis te mi ve ru hu ge re ði dir.
Mah ke me ka rar la rý ile öð re ti nin bu yön de ge liþ me si te men ni olu nur.

Hü küm de ki "gö re vi ifa dan en gel len me" ile, fi zikî en gel le me ve de net çi nin ele man la rý nýn is ti -
fa sý, grev, lo kavt ve ben ze ri du rum lar kas te dil miþ tir. 

Da va yý uzat ma mak ama cýy la ka ra rýn ke sin ol du ðu açýk ça be lir til miþ tir. 
Ye din ci fýk ra: Hü küm, ata ma nýn ký sa sü re de ke sin leþ me si ve de net çi nin gö re ve baþ la ya bil me -

si ama cýy la ön gö rül müþ tür.
Se ki zin ci fýk ra: Ýkin ci ve üçün cü fýk ra ya pa ra lel ola rak de net çi ta ra fýn dan de ne tim söz leþ me -

si nin fes hi se bep le ri de sý nýr lan dý rýl mýþ týr. De net çi iki se bep le de net le me söz leþ me si ni fes he de bi lir:
(1) Hak lý bir se be bin var lý ðýn da, (2) Gö rev den al ma da va sý açýl dý ðý tak dir de. Gö rev den alýn ma da -
va sý açýl mýþ sa, de net çi nin da va nýn so nuç lan ma sý ný bek le mek zo run lu ðu yok tur. Hak lý se bep ler ça -
lýþ ma þart la rý nýn mü sa it ol ma ma sýn dan, üc ret ve gi der le rin za ma nýn da öden me me sin den, de net çi nin
gö re vi ye ri ne ge tir me si nin en gel len me sin den do ða bi lir. 
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Do ku zun cu fýk ra: De net çi nin fe sih ih ba rýn da bu lun ma sý ha lin de yö ne tim ku ru lu nun ge çi ci de -
net çi yi he men seç me si ge re kir; ak si ne ha re ket so rum lu luk se be bi ola bi lir. Bu fýk ra, de ne tim de her -
han gi bir boþ lu ða yer ver me mek için ko nul muþ tur.

Mad de 400 - Bu mad de, de net çi ola bi le cek le ri gös ter mek te dir. De net çi ile 397 ve de va mý mad -
de hü küm le rin de dü zen len miþ bu lu nan de net le me yi ya pa cak lar (m. 554) kas te dil miþ tir. An cak iþ -
lem de net çi le ri ne (m. 554) de ay ný hü küm ler uy gu la nýr. Ýþ lem de net çi si, þir ket te ki be lir li iþ lem le ri
de net ler. Þir ke tin ku ru lu þu nu, ser ma ye ar tý rý mý ný, bir leþ me yi, bö lün me yi, tür de ðiþ tir me yi, yük sek
ha cim li men kul de ðer ih ra cý ný de net le yen de net çi iþ lem de net çi si ola rak aný lýr. Bu de net çi ler de 400
ün cü mad de de ki ni te lik þart la rý na bað lý dýr lar. 

De net çi sa de ce üye le ri ye min li malî mü þa vir ler ve/ve ya ser best mu ha se be ci malî mü þa vir ler
olan bir ba ðým sýz de net le me ku ru lu þu ola bi lir. Kü çük ano nim þir ket ler, en az iki ye min li malî mü -
þa vi ri ve ya ser best mu ha se be ci malî mü þa vi ri de net çi ola rak se çe bi lir ler. Her iki de net çi de hu kukî
açý dan ay ný ko num da dýr. Ta sa rý, de net çi lik mes le ði ne önem ver di ði ve de net le me de bu mes le ðe
men sup ol ma yý bir ana il ke ola rak ka bul et ti ði için ba ðým sýz de net le me ku ru luþ la rý nýn da üye le ri nin
ye min li malî mü þa vir ve/ve ya ser best mu ha se be ci malî mü þa vir ol ma la rý þar tý ný ge tir miþ tir. Bu ra da -
ki üye le ri te ri mi, esas la rý tü zük ile be lir le ne cek olan ba ðým sýz de net le me ku ru luþ la rý nýn pay sa hip -
le ri ni ve ya or tak la rý ný ifa de eder. Mes lek ten ol ma yan ki þi ler ba ðým sýz de net le me ku ru lu þu ku ra maz -
lar. Fýk ra dan do lay lý ola rak an la þý lan bir di ðer ge rek si nim de, þir ket leþ me yo luy la ba ðým sýz de ne tim
þir ket le ri nin ge liþ me si ve bu gün kü ki þi lik le rin den fark lý ki þi lik ler le ye ni den dü zen len me si dir. Bu
se bep le, ye ni bir tü zü ðün dü zen len me si ne iliþ kin hü küm bi rin ci fýk ra da yer al mýþ týr. 

Hü küm tam ba ðým sýz lý ðý sað la mak ama cýy la (a) ilâ (h) bent le rin de ki iliþ ki le rin ve ya du rum la -
rýn va rol ma ma sý ný þart koþ muþ tur. 

Mad de 401 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra nýn ilk cüm le si tab lo lar ile ra por la rýn ge rek ti ði þe kil -
de ve içe rik te ek sik siz ve za ma nýn da yö ne tim ku ru lu ta ra fýn dan de net çi ye tes li mi ni, ikin ci si ise ge -
ne ay ný or gan ta ra fýn dan de net le me nin ya pý la bil me si için ge rek li ola nak la rýn ha zýr la nýp sað lan ma -
sý ný ifa de eder. Def ter ler, ya tý rým plan la rý, teþ vik baþ vu ru la rý, bel ge le ri, söz leþ me ler, müs bit ev rak
vs. ve en van ter, ka sa, ak tif ve pa sif ka lem ler, ek ler bir lik te de ne ti me ama de tu tul ma lý dýr. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra yö ne tim ku ru lu nun ola nak sað la mak, bil gi ve bel ge ver mek yü kü mü -
nü dü zen le mek te dir. De net çi yýl so nu de ne ti mi nin ha zýr lýk la rý için ge rek ti ði tak dir de bil gi, bel ge al -
ma hak ký nýn, tab lo la rýn çý ka rýl ma sýn dan ön ce de ye ri ne ge ti ril me si ni yö ne tim ku ru lun dan is te ye bi -
lir. Özen li de ne tim il ke si ge rek ti ri yor sa 401 in ci mad de de ki bü tün yet ki le ri ni ana ve yav ru þir ket ler
için de kul la na bi lir. Bu ra da, top lu luk tab lo su ve ra por la rý söz ko nu su ol ma dý ðý için kas te di len top -
lu luk için de ki bir ana-yav ru þir ket iliþ ki si dir. 

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra da ilk fýk ra da ki yet ki ler fi nan sal tab lo lar ile ra por la rý kap sar þe kil -
de kon so li de tab lo lar için ana ve yav ru þir ket ler ba ký mýn dan da ön gö rül müþ tür. 

Mad de 402 - Hü küm, de ne tim ra po ru nun þek li ne ve içe ri ði ne iliþ kin ge rek li lik le ri içer mek te -
dir. Bun lar dan bi rin ci si, ra po run ka le me alý nýþ þek li ni (bi rin ci fýk ra) ve kar þý laþ týr ma lý ol ma sý na iliþ -
kin þart la rý or ta ya koy mak ta dýr. Ra por, geç miþ yýl la kar þý laþ týr ma lý ola rak fi nan sal tab lo la rý de ne tim
açý sýn dan de ðer len di re cek tir. Ýkin ci si, ra po run zo run lu as garî içe ri ði dir. 

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra iki te mel zo run lu ða yer ver miþ tir. Ra por; (a) açýk lýk il ke si ne uy ma -
lý ve (b) geç miþ yýl ile kar þý laþ týr ma yý içer me li dir. 
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Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, de net çi nin yö ne tim ku ru lu nun yýl lýk fa ali yet ra po ru na iliþ kin de ne ti -
miy le il gi li dir. Bu de ne tim, ay rý bir ra po ra bað la na cak týr. Bu nun se be bi, de net çi nin, ku ral ola rak,
yýl lýk fa ali yet ra po ru nu de net le me me si, de net le ye bi le cek ola nak la ra sa hip bu lun ma ma sý dýr. Çün kü,
yýl lýk fa ali yet ra po run da sa de ce fi nan sal tab lo lar hak kýn da bil gi ye yer ve ril me mek te bu ra por ay ný
za man da, plân ve pro jek si yon la rý, is tih dam du ru mu nu, pa zar pa yý ný, pa zar la ma yý ve sa ire yi de içer -
mek te dir. Fi nan sal tab lo la ra iliþ kin ký sým la rýn ve ya bü tü nüy le ra po run de net çi ta ra fýn dan de net len -
me si ne ola nak yok tur. Bu se bep le, fýk ra, yýl lýk fa ali yet ra po ru nun han gi nok ta la ra öz gü le ne ce ði ni
açýk ça be lirt mek te dir. Ra po run bü tü nüy le de net le nip de ðer len di ril me si ne uy gun her han gi bir me ka -
niz ma ano nim þir ke tin ya pý sý içe ri sin de bu lun ma mak ta dýr. Bu nun bir ek sik lik ol du ðu açýk týr. Hal ka
açýk þir ket ler de iç de ne tim ko mi te si bu boþ lu ðu dol du ra bi lir. Ka pa lý ve ya ai le þir ke ti ni te li ði ni ta þý -
yan þir ket ler de ise böy le bir me ka niz ma ya ge rek si nim du yul ma dý ðý ör tü lü bir ka bul dür. 

Üçün cü fýk ra: De ne tim ra po ru nun esas bö lü mü nün içe ri ði ni gös ter mek te dir. Hü küm, ay rý bir
açýk la ma yý ge rek tir me ye cek içe ri ði ha iz dir.

Dör dün cü, be þin ci, al týn cý ve ye din ci fýk ra lar: Bu fýk ra la rýn da içe ri ði açýk la ma ge rek tir me -
ye cek ka dar açýk týr. 

Mad de 403 - De net çi so nuç ta gö rü þü nü üç ya zý dan bi ri ni ve re rek açýk lar: (1) Olum lu gö rüþ ya -
zý sý. (2) Sý nýr lý olum lu gö rüþ ya zý sý. (3) Olum suz gö rüþ ya zý sý. Bu üç ya zý dý þýn da ya zý ve ril me si ve -
ya her han gi bir ya zý ve ril me me si müm kün de ðil dir. Dü zelt me þar tý na bað lý olum lu gö rüþ, Ta sa rý da
açýk ça yer al ma mak ta, an cak hük mün kay na ðý olan Al man öð re ti sin de ka bul gör mek te dir. Her üç
ya zý da ge rek çe li ol ma lý dýr. Açýk an la tým ve bil di rim il ke si bu ra da da ge çer li dir. 

"Ya zý" te ri mi nin ter cih edil me si nin se bep le ri þun lar dýr: (1) "Ra por" de nil sey di, 402 nci mad de -
de ki de net çi ra po ruy la ka rý þa bi lir, hat ta onun bir so nu cu ola rak gö rü le bi lir di. Oy sa Ta sa rý nýn ama -
cý, de net çi nin ay rý bir ya zý ve re rek so nuç açýk la ma sý dýr. (2) “Gö rüþ” söz cü ðü öz nel bir de ðer len dir -
me yi de ðil, ulus la ra ra sý stan dart la ra gö re va rý lan ne ti ce yi ifa de eder. (3) Kay nak ta kul la ný lan "not"
ke li me si nin kav ra ma uy gun ol ma dý ðý dü þü nül müþ tür .

Olum lu gö rüþ ya zý sý, þir ke tin fi nan sal tab lo la rý ile yýl lýk fa ali yet ra po ru nun Tür ki ye Mu ha se be
Stan dart la rý na, ka nu na ve esas söz leþ me de ki fi nan sal ra por la ma ya iliþ kin hü küm le re uy gun ol du ðu -
nun de net çi ta ra fýn dan açýk lan ma sý ve doð ru lan ma sý olup, tab lo la rýn so nuç la rý hak kýn da ge nel ku -
ru lun ka rar ala bi le ce ði an la mý na ge lir ve bu se bep le yö ne ti ci le rin ib ra sý için hem esas olur, hem de
da ya nak oluþ tu rur. Olum suz gö rüþ ya zý sý, þir ke tin yýl so nu fi nan sal tab lo la rý ile yýl lýk ra po ru nun Tür -
ki ye Mu ha se be Stan dart la rý ile Ta sa rý ya ve/ve ya esas söz leþ me nin fi nan sal ra por la ma hü küm le ri ne
uy gun ol ma dý ðý ný ifa de eder. Bu ya zý yö ne ti ci le rin so rum lu lu ðu na da ya nak oluþ tu ran bir bel ge ola -
rak ka bul edi le bi lir. De net çi nin olum suz gö rüþ ya zý sý ver me si ha lin de, söz ko nu su fi nan sal tab lo la -
rýn so nuç la rý na da ya ný la rak hiç bir ka rar alý na maz. Çün kü, de net le nen yýl so nu fi nan sal tab lo la rý nýn,
fa ali yet dö ne mi nin so nuç la rý ný be lir le me di ði, be lir le me ye uy gun ol ma dý ðý an la þýl mýþ týr. Açýk la nan
so nuç lar, baþ ka bir an la tým la, kâr ve ya za rar ger çek de ðil dir; ger çek so nu cu yan sýt ma mak ta dýr. Ta -
sa rý bu hal de Alm. POK. 256 ncý pa rag ra fýn da ol du ðu gi bi, yýl so nu fi nan sal tab lo la rý nýn bâtýl ol duk -
la rý na iliþ kin bir hük me yer ver me miþ tir. Böy le bir hü küm, but lan se bep le ri nin ay rýn tý lý bir þe kil de
dü zen len me si ge rek li li ði ni or ta ya çý ka rýr ve de net çi ra po ru na bir çe þit mah ke me ka ra rý gü cü ta ný -
mak an la mý ný ta þýr dý. Ni te kim, Al man ya'da böy le hü küm ler bu lun mak ta dýr. Ka çýn ma ya zý sý nýn ay -
ný za man da but la nýn sap tan ma sý an la mý ný ifa de et me si uy gun gö rül me miþ tir. An cak, öð re ti nin ve
mah ke me ka rar la rý nýn bu so nu ca var ma la rý nýn yo lu açýk týr. Bu nun gi bi, ge nel ku ru lun, ger çek du ru -
mun or ta ya ko nul ma sý için, ye ni fi nan sal tab lo la rýn çý ka rýl ma sý ve ye ni bir fa ali yet ra po ru nun ha zýr -
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lan ma sý yö nün de ka rar al ma sý zo run lu ðu nu or ta ya ko yan ka nunî bir dü zen le me ye de gi dil me miþ tir.
Bu yol da ka nunî dü zen le me ge nel ku ru lun ha re ket ala ný ný da ral týr, bel li sü re le re uyul ma sý gi bi þart -
la rýn da ka nu nen dü zen len me si ni ge rek ti rir di. Oy sa, ge nel ku ru lun mev cut yö ne tim ku ru lu nu gö rev -
den alýp, ye ni bir ku rul seç me si ne ve ona ger çek res mi ve ren fi nan sal tab lo la rý çý kar ma sý ta li ma tý ný
ver me si ne ve ye ni tab lo la rý, de net çi ye de net let me si ne en gel yok tur; ya pýl ma sý ge re ken de bu dur.
Bu nun plan la ma sý ný, za man prog ra mý ný, so mut ola yýn özel lik le ri ne gö re ge nel ku rul yap ma lý dýr.

Ýb ra et me me ka ra rý na kar þý da va açý lýp, ib ra mah ke me ka ra rý ile sað la na bil di ði gi bi, olum suz
gö rüþ ya zý sý nýn ip ta li ile olum lu gö rüþ ya zý sý ve ril me si nin ka ra ra bað lan ma sý da mah ke me den is te -
ne bi lir. Böy le bir da va, ge nel ku ru lun ne ye ni bir yö ne tim ku ru lu seç me si ne ne de ye ni yýl so nu fi -
nan sal tab lo la rý nýn çý ka rýl ma sý na en gel ol ma lý dýr; me ðer ki, bu yol da bir ted bir ka ra rý bu lun sun.

Olum suz gö rüþ ya zý sý þir ke tin ku rum lar ver gi si be yan na me si ver me si yü kü mü nü or ta dan kal -
dýr maz ve bu be yan na me nin ha zýr lan ma sý na, mat ra hýn be lir len me si ne olum suz et ki yap maz; böy le
bir ba ha ne ye hak lý lýk ka zan dýr maz. Çün kü, bu gün Türk hu ku kun da ti carî ve malî bilânço ta ma men
ay rýl mýþ týr; her iki bilânço nun il ke le ri fark lý dýr.

Açýk la ma lar olum suz gö rüþ ya zý sý nýn so nuç la rý nýn yö ne ti ci ler ve þir ket açý sýn dan ne ka dar aðýr
ol du ðu nu gös ter mek te dir. Bu se bep le de net çi an cak, bü yük ve ge niþ kap sam lý ay ký rý lýk la rýn bu lun -
ma sý, du ru mun açýk ve ka nýt lan mýþ ol ma sý ha lin de olum suz gö rüþ ya zý sý ver me li dir. Res me de ðil,
yo ru ma ve de ðer len dir me le re da ya lý olum suz gö rüþ Ta sa rý nýn sis te miy le bað daþ maz. Þart la rý var sa
olum suz gö rüþ ya zý sý ve ril me si sa de ce de net çi nin tak di ri ne kal mýþ bir se çe nek de ðil, ay ný za man da
ka nunî bir yü küm dür.

Sý nýr lý gö rüþ ya zý sý, so mut ola ya gö re bir de ðer len dir me yi ge rek ti rir. Bu ya zý ne çe kin ce li gö -
rüþ ya zý sý ne de olum suz gö rüþ ya zý sý ola rak iþ le me tâbi tu tu la bi lir. Sis te mi miz de çe kin ce li (ih ti razî
ka yýt lý) gö rüþ ya zý sý yok tur. De net le me ye iliþ kin hü küm le rin te me lin de ya tan dü þün ce, yýl so nu fi -
nan sal tab lo la rý nýn "so nuç be lir le me" iþ le vi ne uy gun olup ol ma dý ðý nýn de net çi ta ra fýn dan açýk lan -
ma sý dýr. De net çi, ge nel ku ru la, yýl so nu fi nan sal tab lo la rý nýn ger çe ði yan sý týp yan sýt ma dý ðý ný, gös te -
ri len kâr ve za ra ra gü ve ni lip gü ve nil me ye ce ði ni bil dir me li dir. Sý nýr lý olum lu gö rüþ ya zý sýn da yer
alan "sý nýr", de net çi nin ken di si ni so rum lu luk tan ko ru mak için koy du ðu çe kin ce le ri ifa de et mez, so -
nuç la ra ne ka dar ve ne öl çü de da ya ný la bi le ce ði ni gös te rir. "Sý nýr"ýn bu an la mý Ta sa rý nýn özel li ði dir
ve de net çi ye bu yön de sý nýr lý olum lu gö rüþ ya zý sý yaz ma gö re vi ni yük ler. 

Kav ram dan da an la þý la ca ðý üze re "sý nýr lý olum lu gö rüþ ya zý sý", olum lu bir ya zý dýr. Bu ya zý de -
net çi nin var dý ðý so nu cun esas iti ba rýy la, hat ta bü yük çap ta olum lu ol du ðu nu ifa de eder. Bu "olum -
lu" ka ný nes nel dir ve ya zý nýn yo ru mu nu da be lir li ku ral lar al tý na so kar. Tür ki ye Mu ha se be Stan dart -
la rý ge re ði gi bi uy gu lan mýþ olup da, sa de ce ba zý so nu cu de ðiþ tir me yen ve ya et ki le me yen ay ký rý lýk -
lar var sa; te mel ha ta lar, al dat ma lar, hi le ler, ay ký rý lýk lar, pe çe le me ler, giz le me ler, baþ ka tür lü gös ter -
me ler mev cut de ðil se; bel ge siz ka yýt ya pýl ma mýþ sa, da ya nak bel ge ler sah te de ðil se, en van ter le oy -
nan ma mýþ sa; ay ký rý lýk lar önem li tu tar la ra var ma yan, ihmâl edi le bi len tah sil/ta hak kuk il ke si ben ze -
ri uy gu la ma lar dan, is kon to lar dan, de ðer dü zelt me le rin den hat ta ak tif leþ tir me ler den do ðu yor sa, sý -
nýr lý olum lu gö rüþ ve ri le bi lir. Öð re ti ve mah ke me ka rar la rý sý nýr lý olum lu gö rüþ ile olum suz gö rüþ
ara sýn da ki sý ný rý çi ze cek tir. 

Mad de 404 - Bi rin ci fýk ra - üçün cü fýk ra: Ta sa rý nýn 404 ün cü mad de si 554 ün cü mad de den
fark lý ola rak de net çi nin dav ra nýþ yü kü mün den do ðan so rum lu lu ðu nu dü zen le mek te dir. "Dav ra nýþ"
söz cü ðü dü rüst lü ðü, ta raf sýz lý ðý ve þir ket sýr rý na bað lý lý ðý içe rir ve ifa de eder. "Dü rüst lük" ise mes -
lekî etik da hil her tür lü âhlakî ku ral la ra gön der me ya par. "Dü rüst" söz cü ðü Alm. TK 323'de ki "ge -
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wis sen haft" söz cü ðü nün kar þý lý ðý ola rak kul la nýl mýþ týr. Bu kar þý lýk ba þa rý lý bu lun ma ya bi lir. Çün kü,
Al man ca te ri min, "dü rüst" dý þýn da "vic dan lý, özen li, gü ve ni lir" an lam la rý da var dýr. Ýlk yak la þým da
"dü rüst" söz cü ðü ne bu an lam lar yük len me ye bi lir. An cak Türk Me denî Ka nu nu nun 1 in ci mad de si
uya rýn ca yo rum la ma da kay nak ta ki an lam lar da dik ka te alýn ma lý dýr. Uy gu la ma dü rüst ke li me si ne,
özen li, gü ve ni lir, vic dan lý, so rum lu lu ðun bi lin cin de an lam la rý yük le me li, bu nu ara ma lý dýr. Dav ra nýþ
yü küm le ri ise de ne ti mi ni te ler. Dü rüst çe, ahlâk ku ral la rý na, mes lekî eti ðe gö re ve ta raf sýz bir þe kil -
de ya pýl ma sý ge re ken "de ne tim"dir; sýr sak la ma da de ne tim ile bað lan tý lý dýr. Al man öð re ti si hak lý
ola rak hük mü "mes lekî yü küm ler" çer çe ve sin de de an lam lan dý rýr. Bu nun so nu cu, de net le me tam,
ger çe ði yan sý týr, açýk la yý cý, ha ber ve ri ci ni te lik te ol ma lý dýr.

Dav ra nýþ yü küm le rin den sýr sak la ma, hü küm de ay rý ola rak zik re dil miþ tir. Bu vur gu la ma ile
hem bi rin ci fýk ra nýn bi rin ci cüm le si nin hem de üçün cü fýk ra sý nýn iþ le vi or ta ya çýk mak ta dýr. Di ðer
dav ra nýþ yü küm le ri gi bi sýr sak la ma yü kü mü de yar dým cý la rý, tem sil ci le ri ve yö ne tim ku ru lu üye le -
ri ni kap sar. Hü küm de ki de net le me ku ru lu þu nun "de ne ti me yar dým cý tem sil ci si" te ri mi ile de net le -
me yi biz zat ya pan de net çi/de net çi le rin eþ gü dü mü nü sað la yan, gö ze tim iþ le vi ni ye ri ne ge ti ren ki þi -
le ri de kap sar. Bu hü küm le, dav ra nýþ yü küm le ri ni sa de ce "ara zi de ça lý þan lar"a öz gü le ye bi le cek yo -
rum la ra en gel olun mak is ten miþ tir. Bu na kar þý lýk de net çi nin de net le me ku ru lu þu ol ma sý ha lin de bu
þir ke tin yö ne tim ku ru lu üye le ri ne tüm dav ra nýþ yü küm le ri de ðil, sa de ce sýr sak la ma yü kü mü yük le -
til miþ tir. Bi rin ci fýk ra ku sur so rum lu lu ðu dur. 

"Sýr" ile de net le me fa ali ye ti sý ra sýn da öð re ni len bil gi ler an la þý lýr. So rum lu lu ðun þar tý sýr rýn
kul la nýl ma sý dýr. An cak so rum lu luk için kul lan ma so nu cun da bir ya rar/men fa at el de edil miþ ol -
ma sý þart de ðil dir. Kul lan ma nýn an la mý ný öð re ti ve mah ke me ka rar la rý be lir ler. "Kul lan ma" içe -
ri den öð re nen le rin ti ca re ti ne ve bor sa ya öz gü len me me li dir. Sýr rýn izin le kul la nýl ma sý so rum lu lu -
ðu or ta dan kal dý rýr. Ýz nin de net le ne nin ka nunî mü mes si li ta ra fýn dan ve ril me si ge re kir. Hü küm
hem þir ke tin hem de üçün cü ki þi nin za ra rý nýn taz mi ni ni ön gör müþ tür. Za ra rýn mu ha tap la rý ay ný
za man da ak tif da va eh li ye ti ni de be lir ler. Þir ke tin/bað lý þir ket le rin pay sa hip le ri taz mi nat da va sý
ika me si ne ehil de ðil ler dir.

Ýkin ci fýk ra: Mad de de za rar ihmâlle ri ile se be bi yet ve ren ler mad de de üst sý ný rý gös te ril miþ taz -
mi nat ile so rum lu olur lar ken, ka sýt lý ey lem de bu lu nan lar için sý nýr yok tur. Bu fark lý laþ ma Borç lar
Ka nu nu nun 43 ün cü mad de si ne ha kim olan dü þün ce ye pa ra lel dir, an cak de ði þik bir ku ra la bað lan -
mýþ týr. Borç lar Ka nu nu nun 43 ün cü mad de si ha ki me so mut ola yýn özel lik le ri ne ve ku su run aðýr lý ðý -
na gö re taz mi na týn þek li ni ve kap sa mý nýn de re ce si ni sap ta mak yet ki si ni ver mek te dir. Bu ra da ise (ha -
kim de ðil) ka nun ku su run de re ce si ne gö re taz mi nat tu ta rý nýn sý nýr lý olup ol ma dý ðý ný be lir le mek te dir. 

So rum lu luk hâlle ri dü rüst lü ðün, ta raf sýz lý ðýn ve sýr sak la ma yü kü mü nün ihlâli dir. Son yü kü me
ay ký rý lýk için iþ ve iþ let me sýr la rý nýn, de ne tim fa ali ye ti sý ra sýn da öð re nil miþ ve kul la nýl mýþ ol ma sý
ge re kir. Kul la nýl ma ile, in ter alia, üçün cü ki þi ye ak tar ma an la þý lýr. Her kes ta ra fýn dan bi li nen ol gu lar
de ne tim fa ali ye ti sý ra sýn da öð re nil miþ ol sa lar bi le - hük mün kap sa mý na gir mez. Ýzin, so rum lu lu ðu
kal dý rýr. 

Üçün cü fýk ra - Be þin ci fýk ra: Bu fýk ra lar ge rek çe ya zýl ma sý ný ge rek tir me ye cek ka dar açýk týr.
Mad de 405 - Ta sa rý nýn 405 in ci mad de si, þir ket ile il gi li her han gi bir mev zu at ve ya esas söz -

leþ me hük mü nün yo rum lan ma sýn da, þir ket ile de net çi ara sýn da ki gö rüþ ih ti laf la rý nýn mah ke me ka -
ra rý ile çö zü me bað lan ma sý na iliþ kin dir. De net çi nin doð ru ol ma yan yo ru mu onun sý nýr lý olum lu gö -
rüþ ve ya ka çýn ma ya zý sý yaz ma sý na se bep ola bi lir. Her iki ya zý nýn da so nuç la rý nýn aðýr ol du ðu 403
ün cü mad de nin ge rek çe sin de açýk lan mýþ týr. Hü küm de net çi nin yan lýþ yo ru mu ile söz ko nu su aðýr
so nuç la rýn doð ma sý na en gel olun ma sý ama cýy la ön gö rül müþ tür.
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Mad de 406 - Hü küm bir ta raf tan Ta sa rý nýn 403 ün cü, di ðer ta raf tan da 199 un cu mad de si ile
il gi li dir. De net çi nin sý nýr lý olum lu gö rüþ ve ya ka çýn ma ya zý sý yaz ma sý na þir ke tin ha kim þir ket le ve -
ya top lu luk þir ket le rin den bi ri ile iliþ ki le ri se bep oluþ tu ra bi lir. Söz ko nu su iliþ ki ler ka nun la ra ay ký -
rý bu lu na bi lir; bu iliþ ki ler den þir ket kay ba uð ra dý ðý hal de bu pay sa hip le rin den sak lan mýþ ola bi lir ve -
ya yö ne tim ku ru lu kay ba iþa ret edip denk leþ tir me taz mi na tý nýn öden me di ði ni ifa de et miþ ola bi lir.
Du ru mun açýk lý ða ka vuþ tu rul ma sý için her pay sa hi bi ne özel de net çi atan ma sý hak ký ný ta ný yan bu hü -
küm ye ni ve güç lü bir bi rey sel hak ký ön gör müþ tür. Ge nel ku ru lun ta le bi red det me si müm kün de ðil -
dir. Öð re ti ve mah ke me hu ku ku bu hak kýn ni te li ði ni or ta ya ko ya cak týr. Özel de net çi ye iliþ kin 438
ve de va mýn da ki mad de hü küm le ri nin ký yas yo lu ile bu ra ya da uy gu lan ma sý uy gun dur. 

DÖR DÜN CÜ BÖ LÜM
Ge nel Ku rul

Mad de 407 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra ge nel ku ru lun, bir ta raf tan þir ket iþ le ri ne iliþ kin ka -
rar la rýn alýn dý ðý bir iç or gan ol du ðu nu, di ðer ta raf tan da, þir ke tin ira de si ni oluþ tur ma sý nýn ara cý olan
pay sa hip li ði hak la rý nýn  ku ral ola rak - bu or gan da kul la nýl dý ðý ný hük me bað la mak ta dýr. Hük mün
ken di si ne, doð ru dan, pay sa hip le ri nin ka týl ma, öner me, tar týþ ma ve oy ver me gi bi yö ne ti me iliþ kin
hak la rý ný ko nu al dý ðý gö rül mek te dir. Aný lan hak la rýn ge nel ku rul da kul la nýl ma sý hem ge nel ku ru lu
hem de bu hak la rý ni te le yen em re di ci bir özel lik idi. Ta sa rý da ki is tis na lar ile ge nel ku rul ka rar la rý -
nýn ip ta li ne ve ge çer siz lik le ri nin tes pi ti ne (m. 445, 446), ge nel ku ru lun top lan tý ya çað rýl ma sý na ve
gün de me mad de ko nul ma sý na (m. 411, 412) ve in ce le me ye (m. 437) iliþ kin hak lar kas te di lir di. An -
cak, ka týl ma ve oy hak la rý nýn bu özel lik le ri, son beþ yýl da ký rýl ma ya uð ra mýþ týr. Fran sa (15/05/2001
ta rih li Ka nun), ve Ýs veç baþ ta ol mak üze re ba zý AB üye si ül ke ler on-li ne ka tý lý ma ola nak sað la mýþ -
lar (Ge nel Ge rek çe 71 nu ma ra lý pa rag ra fa ba ký nýz.). Ge nel ge rek çe 93 nu ma ra lý pa rag raf ta aný lan
ra por ise yö ne ti min yay gýn laþ tý rýl ma sý ný öner miþ tir. Ano nim þir ket ler hu ku ku nun ge liþ me yön le rin -
den bi ri de on-li ne ka tý lým ve oy ver me nin dog ma tik dü zen le me si dir. Ay ný açý lý mý Ta sa rý da yap mýþ
ve 1527 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da "ge nel ku rul la ra elek tro nik or tam da ka týl ma, öne ri de bu -
lun ma, gö rüþ açýk la ma ve oy ver me, fi zikî ka týl ma nýn ve oy ver me nin bü tün hu kukî so nuç la rý ný do -
ðu rur" hük mü ne yer ver miþ tir. An cak, bu tür ka týl ma ve oy ver me, ba zý tek nik uy gu la ma la rý ve ay -
rýn tý lý usul hü küm le ri ni ge rek tir di ðin den uy gu la ma bir Ba kan lar Ku ru lu tü zü ðü nün çý ka rýl ma sý na
bað lan mýþ týr. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra ye ni dir. Alm. POK 118 (2) pa rag ra fýn dan esin le nil miþ tir. Amaç pay -
sa hip le ri nin yö ne tim ve de ne ti me iliþ kin so ru la rý nýn ce vap lan ma sý ný sað la mak týr. Bil gi al ma hak ký -
na iliþ kin 437 nci mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr. Pay sa hip le ri nin ge nel ku ru la ka týl ma hak la rý
olup yü küm lü lük le ri yok ken, mu rah has üye ler, en az bir yö ne tim ku ru lu üye si ve de net çi ile ge re -
ðin de iþ lem de net çi si (m. 400 ve 554) ba ký mýn dan ge nel ku ru la ka týl ma, hem hak hem de yü küm -
dür. Ay rý ca Ta sa rý da yö ne tim ku ru lu üye le ri nin ve de net çi nin gö rüþ açýk la ya bil me hak la rý açýk ça
hük me bað lan mýþ, bu yol la on la rýn ge re ðin de ken di le ri ni sa vu na bil me le ri ve yap týk la rý iþ lem ve ka -
rar la rý açýk la ya bil me ola nak la rý ya ra týl mýþ ve böy le lik le so rum lu luk hu ku ku yö nün den ko num la rý
güç len di ril miþ tir.

Bu yü kü me ay ký rý lýk ge nel ku rul ka rar la rý nýn ge çer li li ði ni et ki le mez. Ge nel ku ru la ka týl ma hak -
ký ný ha iz bu lu nan lar sa de ce 407 nci mad de de gös te ril miþ olan lar de ðil dir. Di ðer yet ki li ler ka nu nun
çe þit li mad de le rin de ön gö rül müþ tür. Ýn ter alia, pay sa hip le ri nin tem sil ci le ri, or gan tem sil ci si (m.
428), ba ðým sýz tem sil ci (m. 428), ku rum sal tem sil ci (m. 428), tev di eden tem sil ci si (m. 429) in ti fa
hak ký sa hip le ri. Ge nel ku ru la ka týl ma hak ký nýn esas söz leþ mey le baþ ka la rý na ta nýn ma sý ra tio le gis'e
pek uy gun düþ me mek le bir lik te, iç ti hat yo lu nun açýk ol du ðu þüp he siz dir. Mü þa vir ler, ba sýn men sup -
la rý vs. ge nel ku ru la izin le ka tý la bi lir. 
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Esas söz leþ me ge nel ku ru lun gö rün tü ve ses ta þýn ma sý yo luy la nak li ni ön gö re bi lir (Ta sa rý nýn
1527 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý).

Üçün cü fýk ra: Ta sa rý ko mi ser le re iliþ kin de ði þik bir dü zen le me ge tir miþ tir. Dü zen le me nin esa -
sý þöy le açýk la na bi lir. Ko mi se rin ge nel ku rul la ra ka týl ma sý yö nün den þir ket ler iki ye ay rýl mýþ týr. Ba -
kan lýk ko mi se ri bir ký sým ano nim þir ket ler de (6762 sa yý lý Ka nun da ol du ðu gi bi) bu lu na cak týr. Bu
þir ket ler Ba kan lý ðýn teb li ðiy le be lir le ne cek tir. Di ðer þir ket ler de de ko mi ser bu lu na cak týr. An cak bu
ko mi ser le rin kim ler ola ca ðý ve ni te lik le ri Ada let Ba kan lý ðýy la Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn bir -
lik te çý ka ra cak la rý bir teb lið de gös te ri le cek tir.

Mad de 408 - Bi rin ci fýk ra: Ge nel ku rul ka rar ver me yet ki si ni ka nun dan ve ka nun hü küm le ri
çer çe ve sin de esas söz leþ me den alýr. Esas söz leþ me, ano nim þir ke tin or gan sal yet ki sis te mi ni ku ran
ya pý sý na ve or gan lar ara sýn da ki ka nunî iþ lev da ðý lý mý na ay ký rý bir þe kil de ge nel ku ru lu yet ki len di re -
mez; yö ne tim ku ru lu ken di si ne ka nun la bý ra ký lan, dev re di le mez yet ki le ri ge nel ku ru la nak le de mez,
onun ona yý na bað la ya maz. Ge nel ku rul da di ðer or gan la ra ait dev re di le mez yet ki le ri ken di si ne çe -
ke mez. Yö ne tim ku ru lu da ge nel ku ru lun yet ki le ri ni yük le ne mez. Ay rý ca de net le me iþ le vi ne iliþ kin
hiç bir yet ki ge nel ku ru la ve yö ne tim ku ru lu na bý ra ký la maz. Onun ta ra fýn dan kul la ný la maz. 

Ge nel ku rul ira de si ni ka nun da ve esas söz leþ me de ön gö rü len çað rý usu lü ne uy gun ola rak ya pý -
lan top lan tý lar da alý nan ka rar lar la açýk lar. Ge nel ku ru la ka týl ma ya hak ký olan lar ve az lýk, ge nel ku -
rul da öne ri le ri ni ya par lar. Ba zý öne ri ler bað la yý cý dýr. Bilânço nun mü za ke re si nin er te len me si gi bi.
Ge nel ku rul, is tis na en ör tü lü ira de açýk la ma sýn da da bu lu nur. Me selâ, ak tif le rin top tan sa týl ma sý
öne ri si nin red di, mal var lý ðý un sur la rý nýn te ker te ker sa týl ma sý yö nün de bir ira de açýk la ma sý dýr. Ka -
rar lar ira de açýk la ma sý ol du ðun dan pay sa hip le ri nin tü mü nü ve or gan la rý da bað lar. Ge nel ku rul ba -
zen, bir ka rar al ma sý için de ðil, bil gi ve ril me si ama cýy la da top la na bi lir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra ge nel ku ru lun dev re di le mez ba zý yet ki le ri ni top lu ola rak gös ter mek -
te dir. An cak hü küm de de be lir til di ði gi bi, ge nel ku ru lun dev re di le me yen yet ki le ri sa de ce 408 nci
mad de nin ikin ci fýk ra sý hük mün de yer alan la ra öz gü len me miþ tir. Hük mün (a) ilâ (e) bent le rin de yer
alan yet ki ler den hiç bi ri ye ni hü küm ni te li ðin de ol ma dý ðý için ay rý ca açýk la ma ya pýl ma sý na ge rek
yok tur. An cak (c) ben din de ön gö rül müþ bu lu nan hü küm, de net le me sis te mi nin ye ni li ði do la yý sýy la
ba zý nok ta la ra de ði nil me si ni ge rek li kýl mýþ týr. De net çi ve iþ lem de net çi le ri ku ral ola rak ge nel ku rul
ta ra fýn dan se çi lir ve gö rev den alý nýr (m. 399 (2)). Fa kat, in ter alia ser ma ye ar tý rý mý de net çi si yö ne -
tim ku ru lun ca (m. 458) ve men kul kýy met ih raç de net çi si, yet ki len di ril miþ se yö ne tim ku ru lun ca (m.
505) se çi lir. 

Mad de 409 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 364 ün cü mad de si nin tek ra rý dýr. 6762 sa yý lý Ka -
nun da yer alan, yo rum güç lük le ri ne yol açan, hiç bir uy gu la ma sý bu lun ma yan ve kâr pa yý avan sý kar -
þý sýn da an la mý ný ta ma men yi ti ren yýl da bir kaç de fa kâr da ðý tan ano nim þir ket le re iliþ kin hü küm, Ta -
sa rý ya alýn ma mýþ týr.

Üçün cü fýk ra da ge nel ku ru lun, esas söz leþ me de ön gö rül mek þar týy la þir ket mer ke zi nin bu lun -
du ðu yer dý þýn da Tür ki ye'de ve ya baþ ka bir yer de top lan ma sý na ola nak sað lan mýþ týr. Top lan tý nýn
yurt dý þýn da ya pýl ma so ru nu ile il gi li ola rak, iç ti hat ve dok trin ka pý sý açýk týr. Ta sa rý ya bu ko nu da ka -
tý bir hü küm ko nul ma sý uy gun bu lun ma mýþ týr.

Mad de 410 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 365 in ci mad de si nin ye ri ne ge çen bu mad de, ye ni sis te min
ge re ði ola rak, de net çi ye yer alan çað rý yet ki si ta nýn ma sý na iliþ kin bir hük me yer ver me miþ tir. Ta sa -
rý ay rý ca, uy gu la ma da tar týþ ma lý olan bir so ru nu açýk çö zü me ka vuþ tur muþ tur. Ge nel ku rul, sü re si
dol muþ ol sa, bi le yö ne tim ku ru lu ta ra fýn dan top lan tý ya çað rý la bi lir.
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Tas fi ye ha lin de de yet ki yö ne tim ku ru lun da dýr. Tas fi ye me mur la rý sa de ce gö rev le ri ile il gi li ko -
nu lar do la yý sýy la ge nel ku ru lu top lan tý ya ça ðý ra bi lir ler. 

Mad de 411 - Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 366 ncý mad de si de ði þik lik ler le tek rar edil -
miþ tir. Söz ko nu su de ði þik lik bu mad de ye öz gü ol mak üze re, az lýk kav ra mý nýn hal ka açýk olan ve
ol ma yan þir ket ler de fark lý yüz de ler le ta ným lan ma sý dýr.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra uy gu la ma da so run ya ra tan bir ko nu yu çö zü me bað la mak ama cýy la ön -
gö rül müþ tür. "Ýlan üc re ti nin ya tý rýl ma sý ta ri hi"nin hem za man hem de is pat yö nün den uy gun ol du ðu
dü þü nül mek te dir. Çün kü, pa ra ya tý rýl ma dý ðý tak dir de ge rek li ekin ya pýl ma sý he men müm kün dür. 

Üçün cü fýk ra: Uy gu la ma da çað rý için yö ne tim ku ru lu na baþ vu ru lup baþ vu rul ma dý ðý ve baþ vu -
ru ta ri hi so run ya rat mak ta, bu ko nu da mah ke me nin iz ni yö nün den so run do ður mak ta dýr. Çün kü
mah ke me nin izin ve re bil me si için yö ne tim ku ru lu na baþ vu ru yo lu nun tü ke til miþ ol ma sý ge re kir. Ay -
rý ca yö ne tim ku ru lu nun ce vap ver mek te ge cik miþ ol ma sý da mah ke me nin iz ni ba ký mýn dan önem ta -
þýr. Bu se bep le, Ta sa rý da çað rý ve gün de me mad de ko nul ma sý ta le bi nin no ter ara cý lý ðýy la ya pýl ma sý
zo run lu lu ðu ge ti ril miþ tir. 

Dör dün cü fýk ra: Bu hü küm de uy gu la ma da or ta ya çý kan bir so run do la yý sýy la ön gö rül müþ tür.
Uy gu la ma da, ço ðu kez yö ne tim ku ru lu is te mi ka bul et mek te, fa kat top lan tý ay lar ca son ra ya pýl mak -
ta, böy le ce top lan tý dan bek le nen ya rar el de edi le mez hâle gel mek te dir. Bu se bep le, top lan tý nýn ka -
bul ta ri hin den iti ba ren kýrk beþ gün de ya pýl ma sý zo run lu ðu ge ti ril miþ, ak si hal de çað rý nýn ta lep sa -
hip le rin ce ya pý la ca ðý hük me bað la mýþ týr. Söz ko nu su hâlde az lý ðýn mah ke me ye baþ vu rup ka rar al -
ma sý na ge rek yok tur; ge nel ku rul ta lep sa hip le rin ce top lan tý ya çað rý lýr. 

Sü re nin baþ lan gý cý ný be lir le mek so run ya rat ma ma lý dýr. Yö ne tim ku ru lu nun ka rar ta ri hi sü re nin
baþ lan gýç ta ri hi dir. Çað rý nýn ka bul edil di ði ma kul bir sü re için de ta lep sa hip le ri ne bil di ril me miþ se
ta lep sa hip le ri nin çað rý hak la rý nýn doð du ðu nun ka bu lü ge re kir. Yö ne tim ku ru lu nun top lan ma sý ve
bil di rim dik ka te alýn dý ðýn da bil di ri min on-oni ki gün için de ta lep sa hip le ri ne ulaþ mýþ ol ma sý icap
eder. 412 nci mad de de bu sü re nin ye di gün ol du ðu gö zö nü ne alý nýr sa sü re nin makûl ol du ðu an la þý -
lýr. Çün kü, en az on beþ gün lük ilân sü re si ve di ðer ha zýr lýk lar da dik ka te alý na cak olur sa kýrk beþ
gün lük sü re yö nün den bu nun ma kul ol du ðu so nu cu na va rý la bi lir. Çað rý sýz ge nel ku rul ola na ðý nýn
bu ra da dik ka te alýn ma sý ge re ði nin hak lý lýk te me li ol duk ça za yýf týr.

Mad de 412 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 366 ncý mad de si Ta sa rý da dört de ði þik lik le ay nen de vam et -
ti ril miþ tir. (1) Ta le be beþ gün için de olum lu ce vap ve ril me di ði tak dir de az lýk mah ke me ye baþ vu rur.
(2) Ku ral ola rak ta lep ev rak üze rin den in ce le nir. Zo run lu luk ha lin de mah ke me du ruþ ma ya pa bi lir.
Zo run lu luk ola yýn ni te li ðin den do ða bi lir. (3) Mah ke me, top lan tý ya ge rek gö rür se, top lan tý yý yap mak
gö rev ve yet ki siy le do na týl mýþ bir kay yým atar. Bu hü küm le uy gu la ma da kar þý la þý lan bir çok so ru -
na çö züm ge ti ril miþ ol mak ta dýr.(4) Ka ra ra kar þý ka nun yo lu na gi di le mez.

Mad de 413 - Hük mün son fýk ra sý ye ni dir. Bu mad de ge nel ku ru la yö ne tim ku ru lu üye le ri ni her
ola ðan ge nel ku rul top lan tý sýn da gö rev den ala bil me ola na ðý ný ver mek te dir. Hük mün te me lin de ki
man týk þu dur: Ge nel ku rul yýl so nu fi nan sal tab lo la rý nýn ve yýl lýk fa ali yet ra po ru nun or ta ya koy du ðu
so nuç lar dan mem nun kal ma mýþ sa yö ne tim ku ru lu nu de ðiþ ti re bil me li dir; ic ra atý be ðe nil me yen bir
yö ne tim ku ru lu sü re en di þe le riy le gö rev de tu tul ma ma lý dýr.

Mad de 414 - Hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 355 in ci mad de si nin tek ra rý dýr. An cak 1527 nci
mad de ye uy gun ola rak Web si te si hük me ek len miþ tir.

Mad de 415 - Bi rin ci fýk ra: Bu hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 360 ýn cý mad de si nin üçün cü fýk -
ra sý hük mün den alýn mýþ týr.
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Ýkin ci fýk ra: Hü küm ye ni olup, özel lik le pay se ne di bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket ler de
be yaz ci ro ile do la þým da bu lu nan na ma ya zý lý his se se net le ri nin sa hip le ri nin ge nel ku ru la ka týl ma -
la rý ný sað la mak ve bu nu ko lay laþ týr mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. Baþ ka bir de yiþ le, uy gu la ma nýn
or ta ya koy du ðu önem li bir ge rek si nim, özel lik le pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket -
ler de pay def te ri ile ger çek ara sýn da ki uyuþ maz lýk dik ka te alý na rak ve Mer ke zi Ka yýt Ku ru lu þu nun
var lý ðý da gö zö nün de tu tu la rak ikin ci fýk ra mad de ye ek len miþ tir.

Mad de 416 - Bi rin ci fýk ra: Hük mün ye ni li ði, top lan tý da ge çer li ka rar alý na bil me þar tý nýn yüz -
de yüz ka tý lý mýn de va mý na bað lý ol du ðu nun açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ bu lun ma sý dýr. Uy gu la ma da tar -
týþ ma lý olan bu nok ta, top lan tý nýn ni te li ði ne uy gun bir þe kil de çö zü me ka vuþ tu rul muþ tur. Bir pay sa -
hi bi nin top lan tý yý terk et me si ile çað rý sýz ge nel ku ru lun ka rar ala bil me ye te ne ði ni or ta dan kal dý rýr.
Çün kü, çað rý sýz ge nel ku ru lun ka rar ala bil me eh li ye ti, sa de ce top lan tý nýn açý lý þýn da  de ðil top lan tý
sü re sin ce de ara nýr. Bu na kar þý lýk top lan tý nýn çað rý sýz ya pýl ma sý na iliþ kin iti raz da ha son ra ya pý la -
maz; ya pýl ma sý ge nel ku ru lun ka rar al ma eh li ye ti ni or ta dan kal dýr maz. Söz ko nu su iti raz gün de me
ge çi lin ce ye ka dar ya pýl ma lý dýr. 

Ýkin ci fýk ra: Gün de me bað lý lýk il ke si nin ama cý na uy gun bu lu nan bu hü küm uy gu la ma da tar -
týþ ma lý olan bir ko nu yu açýk lý ða ka vuþ tur muþ tur. Çað rý sýz top lan mýþ ol mak la bir lik te ay ný þart la rý
içe ren ge nel ku rul da da ay ný þart lar la gün de me mad de ek le ne bi lir. Ak si ne esas söz leþ me hük mü nün
ge çer siz ol ma sý nýn se be bi, tüm pay sa hip le ri nin oy bir li ði ile al mak is te dik le ri bir ka ra rýn esas söz -
leþ me ile ön len me si nin hak lý bir se be bi nin bu lun ma ma sý dýr.

Mad de 417 - Ha zýr bu lu nan lar lis te si ne iliþ kin bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 376 ncý mad -
de si nin ba zý nok ta lar da da ha açýk bir ifa de kul la ný la rak ka le me alýn mýþ þek li dir. Hü küm, ha zýr bu -
lu nan lar lis te si nin ta ný mý ný da ver miþ tir. Ýkin ci fýk ra da ki ko mi ser 407 nci mad de si nin üçün cü fýk ra -
sý an la mýn da yo rum lan ma lý dýr.

Mad de 418 - Mad de de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 372 in ci mad de si ve 378 in ci mad de si nin bi rin ci
fýk ra sý hük mü tek rar lan mýþ týr.

Mad de 419 - Mad de de yer le þik uy gu la ma hük me bað lan mýþ týr. Ýkin ci fýk ra ye ni olup, ba zý ül -
ke le rin ka nun la rýn da (Alm POK 129 (1) pa rag ra fý) yer alan bir dü zen hük mü dür. 407 nci mad de nin
üçün cü fýk ra sý do la yý sýy la ül ke miz için de ya rar lý ola ca ðý dü þü nül müþ tür. 

Mad de 420 - Bi rin ci fýk ra: Hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 377 nci mad de sin de ki il ke le ri ay nen
ko ru mak ta dýr. Az lýk hal ka açýk olan ve ol ma yan ano nim þir ket ler yö nün den fark lý ta ným lan mýþ týr.

Ýkin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 377 nci mad de si nin ikin ci cüm le si hük mü bir açýk la yý cý ek ile
ay nen tek rar edil miþ tir. Bu ek ye ni bir er te le me nin ya pýl ma sý nýn þar tý ný açýk lý ða ka vuþ tur mak ta dýr.

Mad de 421 - Mad de, sa de ce esas söz leþ me de ði þik lik le ri ne uy gu la na cak top lan tý ve ka rar ni -
sap la rý ný gös ter mek te dir. Ni sap lar "ka rar lar" bað la mýn da ifa de edil miþ tir. An cak hü küm ler den de
an la þý la ca ðý üze re, ön gö rü len ka rar la rýn alý na bil me le ri en az o oran da top lan tý ni sa bý nýn var lý ðý ile
müm kün dür. 

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, esas söz leþ me nin de ðiþ ti ril me si ile il gi li top lan tý ve ka rar ni sa bý na
iliþ kin ge nel hük mü içer mek te dir. Bu hü küm, esas iti ba rýy la, 6762 sa yý lý Ka nu nun 388 in ci mad de -
si nin üçün cü ve dör dün cü fýk ra la rý nýn tek ra rý dýr. Ge nel ka rar ni sa bý ge nel ku rul da mev cut bu lu nan
oy la rýn ço ðun lu ðu dur. Bu ni sap esas söz leþ me ile da ha aðýr laþ tý rý la bi lir, an cak ha fif le ti le mez. Ka -
nun ko yu cu pay sa hip le ri yö nün den bir ana ya sa iþ le vi ni ha iz bu lun du ðu için esas söz leþ me nin ço -
ðun lu ðun al týn da ki bir ni sap la de ðiþ ti ril me si ni uy gun gör me miþ tir.
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Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra da ön gö rül müþ bu lu nan ka rar lar için, hem top lan tý hem de ka rar ni sa -
bý, ser ma ye nin yüz de yü zü nü tem sil eden pay sa hip le ri nin tü mü nün oy bir li ði dir. Bu ni sap ha fif le ti -
le mez. Çün kü hü küm de yer alan ka rar lar tüm pay sa hip le ri nin ona yý ný ge rek ti rir. 

(a) ben di nin bi rin ci kýs mýn da ki yü küm ile Ko opK 31 in ci mad de an la mýn da “ek öde me yük le -
mi” ve 376 ncý mad de nin ikin ci fýk ra sý hük mü an la mýn da ta mam la ma kas te dil miþ tir. Her iki yü küm
de 480 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý hük mü ne ay ký rý dýr. Böy le bir yü küm an cak tüm pay sa hip le ri -
nin oy bir li ði ya ni her pay sa hi bi nin rý za sý var sa ge çer li dir. (a) ben di nin ikin ci kýs mý ikin cil yü küm
ko yan ka rar lar ile il gi li dir. (Ýkin cil yü küm: 480 (4)

(b) ben di þir ket mer ke zi nin yurt dý þý na ta þýn ma sý, ya ni þir ke tin uy ruk lu ðu nun de ðiþ me si hak -
kýn da dýr. Bu ra da da hem top lan tý hem de ka rar ni sa bý dü zen len miþ tir. 

Üçün cü fýk ra: Hü küm de hem top lan tý hem de ka rar ni sa bý ön gö rül müþ tür. Az lýk özel lik le ko -
run muþ tur. Bu se bep le her iki ni sap da ha fif le ti le mez; aðýr laþ tý rý la bi lir. “En az” iba re si nin hü küm de
yer al ma sý nýn se be bi bu dur. 

Ýþ let me ko nu su nun “ta ma men” de ðiþ ti ril me si ile bir ko nu dan baþ ka bir iþ let me ko nu su na ge çil -
me si ve ya bu so nu cu do ðu ra cak de ði þik lik ler kas te dil miþ tir. Me se la mo bil ya üre ti min den vaz ge çi -
lip tu rizm ya pýl mak is ten me si ve ya mo bil ya cý lýk mu ha fa za edil mek le bir lik te ka le me alýþ þek li ne
gö re pa sif ko nu ka bul olun ma sý gi bi. Ýþ let me ko nu su nun da ral týl ma sý ve ya ge niþ le til me si, hat ta
önem li de ði þik lik ler, bu hük mün kap sa mý dý þýn da dýr. Mev cut iþ let me ko nu su nun terk edi lip ona çok
ya kýn ye ni bir ko nu ya ge çil me si ne bu hük mün uy gu la nýp uy gu lan ma ya ca ðý mah ke me ka rar la rý ile
dok tri ne bý ra kýl mýþ týr. 

(b) ben di ne, im ti yaz la rýn ge niþ le til me si da hil de ðil dir. Çün kü son ra dan im ti yaz lý pa yýn oluþ tu -
rul ma sý, ye ni bir dü ze nin gel me si de mek tir. Mev cut bir im ti ya zýn ve ya im ti yaz la rýn kal dý rýl ma sý ve -
ya za yýf la týl ma sý 454 ün cü mad de ye tâbi dir. 

(c) ben di nin kap sa mý na na ma ya zý lý pay la rýn dev ri nin sý nýr lan dý rýl ma sý sis te mi nin hem ko nul -
ma sý hem de aðýr laþ tý rýl ma sý da hil dir. Hü küm mev cut sý nýr la ma la ra tâbi ye ni na ma ya zý lý pay (pay
se ne di) çý ka rýl ma sý na ve ya ha mi li ne ya zý lý pay la rýn na ma dö nüþ tü rül me si ne uy gu lan maz. Çün kü her
iki var sa yým da da za ten dev ri sý nýr lan dý ran sis tem esas söz leþ me de mev cut tur. 

Dör dün cü fýk ra: Hü küm bir ilâ üçün cü fýk ra lar da ön gö rü len az lýk hak la rý ný ko ru mak ama cýy -
la ön gö rül müþ tür. Mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da, ge nel ola rak iz le yen top lan tý da top lan tý ni sa bý ný ser -
ma ye nin üç te bi ri ola rak ka bul et miþ; bu ni sa býn da el de edi le me me si ha lin de ni sa bý azal tý cý bir hük -
me yer ver me miþ tir. Ýkin ci ve üçün cü fýk ra lar da ise tam an la mýy la sa bit top lan tý ni sa bý sis te mi ka -
bul edil miþ tir.

Be þin ci fýk ra: Hü küm, sa de ce his se se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket le re uy gu la nýr,
bu ni te lik te ol ma yan hal ka açýk ano nim þir ket ler hük mün kap sa mýn da de ðil dir. Hü küm mezkûr ano -
nim þir ket ler yö nün den önem ta þý yan, an cak aðýr laþ tý rýl mýþ ni sap lar la alýn ma sý çok güç olan ka rar -
la rýn alýn ma sý ný müm kün kýl mak için ön gö rül müþ tür. Ýs tis naî ni te lik ta þý yan hük mün ký yas yo lu ile
ge niþ le ti le me ye ce ði þüp he siz dir.

Al týn cý fýk ra: Hük mün ama cý, dev ri sý nýr lan dý rýl mýþ bu lu nan bir na ma ya zý lý pay sa hi bi ne, iþ -
let me ko nu su nun ta ma men de ðiþ ti ril me si ve/ve ya im ti yaz lý pay lar oluþ tu rul ma sý ha lin de her han gi
bir ký sýt la ma ya bað lý ol mak sý zýn pay la rý ný dev re de rek þir ket ten çýk mak ola na ðý ný ver mek tir. Aný lan
ka rar lar þir ket te önem li de ði þik lik ler mey da na ge ti rir; bir pay sa hi bi bu tür ka rar la rý ön le ye me ye bi -
lir. An cak, onun ay rý ca þart la rý de ðiþ miþ bir þir ket te, pay la rý nýn dev ri nin sý nýr lý ol ma sý ne de niy le kal -
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ma sý na göz yum mak da adil de ðil dir. Sý nýr la ma la rýn, ya ni bað la mýn ge çi ci ola rak as ký ya alýn ma sý,
ona ade ta bir kur tul ma ola na ðý ve ril me si an la mý ný ta þýr. Bu hak kýn sa de ce söz ko nu su ka rar la ra kar -
þý olum suz oy kul lan mýþ pay sa hip le ri ne ta nýn ma sý da ay rý ca yo rum lan ma yý ge rek tir me ye cek ka dar
açýk týr. Ay ný ola na ðýn, esas söz leþ me ye bað la mýn bir de ði þik lik le ko nul muþ ol ma sý ha lin de ta nýn ma -
ma sý nýn se be bi, bað lam dan bek le nen ya ra rýn et ki siz ha le ge ti ril me me si dir. Bað lam he men da ima tü -
rü, ni te li ði, kap sa mý ne olur sa ol sun ya ban cý laþ ma yý ön ler. Al tý ay sü re ile ya ban cý laþ ma ya izin ver -
mek de ði þik lik ten bek le ne ni or ta dan kal dý ra bi lir. 

Bu hü küm, sa de ce esas söz leþ me sel bað lam la il gi li olup ka nunî bað lam da (m. 491) uy gu lan maz. 
Mad de 422 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 378 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn tek ra rý dýr.
Mad de 423 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 379 un cu mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 424 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 380 in ci mad de si nin esas iti ba rýy la tek ra rý dýr. An cak “bu

hu sus ta bi linç li ha re ket edil miþ se” iba re si met ne ek len miþ tir. Ýba re sa de ce “bilânço þir ke tin ger çek
du ru mu nun gö rül me si ne en gel ola cak yan lýþ bir ta kým hu sus la rý içe ri yor sa” ifa de si ile il gi li olup,
aný lan cüm le par ça sý ný ni te len dir mek te dir. Pe çe le me bi linç siz bir þe kil de de ya pýl mýþ ola bi lir ve ya
bilânço ya ko nu lan bir ka lem me se la kar þý lýk ama cý ný aþan bir þe kil de ger çek du ru mun gö rül me si ne
en gel ola bi lir. Bu hâller ib ra ya en gel ol ma ma lý dýr. “Bi linç” söz cü ðü “kast” söz cü ðün den ka çýn mak
ama cýy la ko nul muþ tur. 

Mad de 425 - Mad de nin kay na ðý Ýsv. BK 689 (2)’dir. Hü küm pay sa hip li ði hak la rý nýn te me li ni
oluþ tu ran tem sil edi le bi lir lik il ke si ni, esas söz leþ me, ge nel ku rul ka rar la rý, di ðer dü zen le me ler ve
özel lik le ida ri ta sar ruf lar ca kal dý rý la ma ya cak bir ka nunî ku ral ha li ne ge tir mek te; ak si ne dü zen le me -
le ri ge çer siz kýl mak ta dýr. Hük mün, tem sil edi le bi lir li ði aðýr þe kil þart la rý na bað la yan dü zen le me le ri
de en gel le di ði, yer li ve ya ban cý dok trin de sa vu nu lur. Ka nun ko yu cu, tem sil ci nin pay sa hi bi ol ma sý -
ný þart ko þan esas söz leþ me hük mü nü ge çer siz sa ya rak bir sý nýr la ma için tav rý ný açýk la mýþ ve di ðer
sý nýr la ma la ra da ýþýk tut muþ tur. Di ðer ge çer li ve ge çer siz sý nýr la ma la rý öð re ti ile mah ke me ka rar la rý
gös te re cek tir. 

Hü küm de “bir ki þi yi tem sil ci ola rak” iba re si nin yer al ma sý, pay sa hi bi nin tem sil yet ki si ni bir -
den çok ki þi ye ver me si ne en gel ola cak þe kil de yo rum lan ma ma lý dýr; me ðer ki, ka nun dan ve esas söz -
leþ me den do ðan oy hak la rýn dan yok sun luk la rýn do la nýl ma sý (in ter alia, Ta sa rý m. 433, 436) söz ko -
nu su ol sun. 

Hü küm, 428 ve 429 un cu mad de ler de ki tem sil le ri de kap sar.
Mad de 426 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 360 ýn cý mad de si ni –ku ral ola rak - de vam et tir mek -

te dir. Hak la rýn kul la ný la bil me si için pay sa hi bi bu sý fa tý ný þir ke te is pat la ma lý dýr. Bi rin ci fýk ra da, pay
def te ri ne ya zý la bi len pay sa hip le ri nin bu nu pay def te ri ara cý lý ðý ile, ikin ci fýk ra da da  ha mi li ne ya zý -
lý his se se net le rin de zil yet lik le is pat ede bi le cek le ri hük me bað lan mýþ týr. Na ma ya zý lý pay lar yö nün -
den 496 ncý mad de nin de gö zö nü ne alý na ca ðý þüp he siz dir. Ta sa rý nýn 426 ncý mad de si pay sa hip li ði -
nin is pa týn da pay def te ri nin sa de ce bir ka ri ne oluþ tur du ðu þek lin de ki gö rüþ le rin ve ka rar la rýn de ðiþ -
me si ni ge rek ti re cek bir ye ni li ði içer me mek te dir. "Pay sa hip li ði" söz cü ðü tek nik bir de yim olup, bir
ki þi nin bu sý fa tý nýn þir ket çe ta nýn mýþ ol ma sý ný ifa de eder. Bu sý fat ta ný nýn ca da pay sa hip li ði hak la rý -
nýn kul la nýl ma sý müm kün olur ve ka týl ma, do la yý sýy la oy hak la rýn da tem sil ci ta yi ni için ge rek li
maddî þart ger çek le þir (ba ký nýz: na ma ya zý lý pay la ra iliþ kin özel dü zen le me ler (Ta sa rý 492 nci ve de -
va mý. mad de ler) ). Pay def te ri yok sa, pay sa hi bi nin sý fa tý di ðer de lil ler le ka nýt la nýr. Mer ke zi Ka yýt
Ku ru lu þu nun ka yýt la rý nýn ni te li ði ve bu yön den de ðer len di ril me si öð re ti ile yar gý ya ait bir te mel so -
run dur. Bi rin ci fýk ra ay rý ca, pay def te rin de ka yýt lý pay sa hip le ri nin tem sil yet ki si ni ya zý lý ola rak ve -
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re bi le cek le ri ni de vur gu la mak ta dýr. Ka nunî tem sil ci için tem sil yet ki si ne ge rek bu lun ma dý ðý þüp he -
siz dir. Ba sit ya zý lý þek lin aðýr laþ tý rý lýp aðýr laþ tý rý la ma ya ca ðý 425 in ci mad de ile bir lik te de ðer len di -
ri le rek mah ke me ler hu ku ku ile öð re ti ta ra fýn da ce vap lan dý rý la cak týr.

Mad de 427 - Bi rin ci fýk ra: Tem sil ci nin ta li ma ta uy ma yü kü mü nü ön gö ren bu hü küm ye ni dir.
Hü küm mün fe rit tem sil ile –ku ral ola rak - kit le sel tem si le (Ta sa rý m. 428 ve 429) de uy gu la nýr. An -
cak ikin ci tür tem sil ile il gi li ba zý is tis na lar (Ta sa rý m. 429.1) ön gö rül müþ tür. 

Bi rin ci fýk ra da ay rý ca ta li ma týn vekâlet söz leþ me si nin iç iliþ ki si ne ait ku rum ol du ðu ve oyu ve
do la yý siy le ge nel ku rul ka ra rý ný ge çer siz ký la ma ya ca ðý da be lir til miþ tir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, sa hi bi nin zil yed li ðin de bu lun ma yan ha mi li ne ya zý lý his se se net le ri ne
iliþ kin tem sil yet ki si nin ya zý lý bir bel ge ile ve ri le bi le ce ði ni hük me bað la mak ta dýr. 

Mad de 428 - Bu mad de ile iz le yen mad de ler ye ni dir. Söz ko nu su hü küm ler, ay ný za man da pay -
sa hi bi nin ge nel ku rul da tem si li ile il gi li ye ni bir ku rum, hat ta sis tem ge tir mek te dir. Hü küm le rin esin
kay na ðý Ýsv. BK m 689c vd. hü küm le ri dir. An cak Ta sa rý bir çok nok ta da Ýs viç re'den ay rýl mýþ týr. Bu
se bep le, sis te mi mi zin yer li ol du ðu söy le ne bi lir. Her þey den ön ce sis te mi da ha et kin hâle ge ti ren ge -
nel ku ru la on-li ne ka týl ma ha len Ýs viç re'de mev cut de ðil dir. Ku rum mev zu atý mý za, uy gu la ma mý zýn
ge rek sim le ri ne ve ya pý mý za uy gun bir þe kil de oluþ tu rul muþ tur. Bu se bep le yo rum la ma ve de ðer len -
dir me bu ni te lik gö zö nün de tu tu la rak ya pýl ma lý dýr. Ta sa rý sis te mi nin bir baþ lan gýç ol du ðu nun dik -
ka te alýn ma sý, bu se bep le bir yüz yý la ya kýn bir geç mi þi bu lu nan Al man hu ku ku nun “De pots tim -
mrecht” ku ru mu ve on dan esin le nen Ýs viç re baþ ta ol mak üze re ba zý Av ru pa ül ke le ri nin ge liþ miþ dü -
zen le riy le kar þý laþ tý rýl ma ma sý, özel lik le o hu kuk la rýn dok trin le ri ne çok bað lý ka lýn ma ma sý ge re kir.
"De pots tim mrecht" ku ru mu nun tüm ay rýn tý la rý ile hu ku ku mu za ge ti ril me si müm kün de ðil dir. Çün -
kü, Tür ki ye aný lan ku ru ma iliþ kin hiç bir uy gu la ma ya sa hip de ðil dir. Top lum sal yö nü ve so run la rý
olan ve ka nu na ye ni gi ren ku rum sal tem sil ci ile tev di eden tem sil ci si nin Yar gý tay iç ti hat la rý ve Türk
dok tri nin ce ye ni bir hu kuk ola rak ge li þe ce ði þüp he siz dir. Bu hü küm ler ile; bir ta raf tan pay sa hip le ri
de mok ra si si ni kur mak ve bu na bað lý ola rak yö ne tim-mu ha le fet olu þu mu nu ce sa ret len dir mek; bu
yol la iyi yö ne tim için iyi bir te mel oluþ tur mak amaç lan mak ta; di ðer ta raf tan da, tem sil ku rum sal -
laþ tý rý la rak ge nel ku rul lar da güç boþ lu ðu doð ma sý için araç ya ra týl ma ya ça lý þýl mak ta dýr. Onun için
ay rý ca web si te si hak kýn da 1524 ün cü mad de ön gö rül müþ tür. Böy le ce ka nunî amaç la rýn çok ge ri sin -
de kal mýþ bu lu nan es ki ge nel ku rul an la yý þý terk edil miþ tir. He def ge nel ku rul top lan tý sý nýn önem ve
iþ lev ka zan dý ra cak bir dü zen ya rat mak ve pay sa hip li ði hak la rý nýn bi linç li kul la ný la ca ðý bir or ta mý
hu ku ken sað la mak týr. Ak si hal de, ka ðýt üze rin de güç lü gö rü le bi len pay sa hip li ði hak la rý, iþ le me yen
bir ge nel ku rul sis te min de eup he mism, ya ni bir çe þit hu kukî-edebî kelâmcý lýk ni te li ði ta þý ya bi lir.

Bi rin ci fýk ra: Uy gu la ma da, özel lik le his se se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket ler de,
ge nel ku ru lun top lan tý ya çað rý sý na iliþ kin ilân ile bir lik te vekâlet ör ne ði de ya yýn lan mak ta ve çe þit -
li araç lar la ve kil ola rak tav si ye edi len ki þi de ve ya böy le bir ilân ya pýl mak sý zýn vekâlet ler bir ve ya
bir kaç ki þi de top lan mak ta dýr.

Bi rin ci fýk ra ya gö re, yö ne tim ku ru lu ve ya baþ ka bir or gan, bir üye si ni ya da bir ku ru lun ve ya
ko mi te nin üye si ni ve ya ken di si ne bað lý her han gi bir ki þi yi pay sa hip le ri ne ken di si ne vekâlet ve ri le -
bi le cek ki þi ola rak tav si ye et miþ se, ay ný an da ken di sin den ta ma men ba ðým sýz bir di ðer ki þi yi da ha
ken di si ne vekâlet ve ri le bi le cek ki þi ola rak öner mek zo run da dýr. Bu, Ta sa rý nýn önem li bir ye ni li ði -
dir. Tav si ye olu nan bi rin ci ki þi, ka nun ta ra fýn dan yö ne tim ku ru lu na bað lý lý ðý se be biy le or ga nýn tem -
sil ci si ikin ci si ise ba ðým sýz tem sil ci di ye ad lan dý rýl mýþ týr. Hük mün he de fi özel lik le hal ka açýk ano -
nim þir ket ler de pay sa hip le ri nin tek se çe nek le ve bir ol du bit ti ile kar þý kar þý ya kal ma la rý na en gel ol -
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mak ve pay sa hip le ri de mok ra si si nin ku rul ma sý ný sað la mak týr. Or ga nýn tem sil ci si ve ba ðým sýz tem -
sil ci, mad de nin son fýk ra sýn da ki "bu hü küm de ön gö rü len tem sil ci le rin bil dir ge le ri on la ra vekâlet ve -
ren pay sa hi bi nin ta li ma tý ye ri ne ge çer" hük mü ve üçün cü fýk ra da ki ku rum sal tem sil ci ler le bir lik te
de ðer len di ri lin ce Ta sa rý nýn bu ama cý da ha iyi an la þý lýr. Çün kü, 430. mad de, or ga nýn tem sil ci si ne,
ba ðým sýz tem sil ci ye ve ku rum sal tem sil ci ye, ge nel ku ru lun top lan ma sýn dan ön ce bir bil dir ge ya yýn -
la ya rak, ken di le ri ne ve ri len vekâlet ler den do ðan oy la rý, gün dem mad de le ri iti ba rýy la han gi yön de
kul la na cak la rý ný açýk la mak yü kü mü nü yük le mek te, bil dir ge içe ri ði ni bu tem sil ci le re ve ril miþ ta li -
mat ola rak ka bul et mek te ve tem sil ci le rin aný lan ta li mat dý þý na çýk ma ma la rý ný ön gör mek te dir. Bil -
dir ge nin açýk lan ma sý na iliþ kin 430. mad de bu na ay rý bir bo yut ka zan dý rýr. Bil dir ge hük mü dik ka te
alýn dý ðýn da üç tem sil ci nin ge nel ku ru lu þe kil len di re bi le cek le ri an la þý lýr.

Þir ke tin (yö ne ti min) ba ðým sýz tem sil ci öne ri si zo run lu lu ðun dan kur tul mak ama cý ile or ga nýn
tem sil ci si ni gös ter me me si müm kün dür. An cak, yö ne tim bu yo la baþ vur sa bi le mad de nin üçün cü
fýk ra sýn da ki ku rum sal tem sil ci ler or ta ya çý ka bi lir ve bil dir ge zo run lu lu ðu ge ne söz ko nu su ola bi lir.
Di ðer yan dan, hük mün þir ke te (or ga na), or gan tem sil ci si ata mak zo run lu lu ðu nu yük le me di ði açýk -
týr. An cak, bu nun ör tü lü bir tarz da ya pýl dý ðý her hal de ba ðým sýz tem sil ci nin öne ril me si ra tio le gis
ge re ði dir. Yö ne ti min oluþ tu rul ma sýn da et ki li olan ha kim pay sa hip le ri nin oluþ tur du ðu ka bul edi len
kon sor si yum la rýn, "po ol"la rý nýn ya da di ðer ör güt le rin ilân edil me se bi le vekâlet le rin ba zý ki þi ler de
top lan ma sý nýn ni ha yet bir gru bu ba zý ki þi le rin tem sil et me si nin ör tü lü bir þe kil de or ga nýn tem sil ci -
si nin atan ma sý þek lin de yo rum lan ma sý müm kün dür. 

Ta sa rý iki nok ta yý öð re ti ye ve mah ke me ka rar la rý na bý rak mýþ týr. Bi rin ci si "ba ðým sýz lýk"ýn ne an -
la ma gel di ði, ikin ci si ise, bi rin ci fýk ra hük mü nün ye ri ne ge ti ril me me si nin  yö ne tim ku ru lu nun so -
rum lu lu ðu ya nýn da - "yet ki siz ka týl ma"nýn bir tü rü nü oluþ tu rup oluþ tur ma ya ca ðý ve/ve ya ge nel ku -
rul ka rar la rý nýn sa kat lan ma sý na yol açýp aç ma ya ca ðý dýr. Bu yön den 431 in ci mad de nin özel önem
ta þý dý ðý mu hak kak týr.

Ne or ga nýn tem sil ci si nin ne de ba ðým sýz tem sil ci nin pay sa hi bi ol ma sý ge re kir. 
Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra Ýs viç re’de bu lun ma mak ta dýr. Bu hü küm ile bü yük sa yý la ra va ra bi le -

cek tem sil bel ge si top la ma ör güt len me si ni ya pa bi le cek ki þi le rin öne ril me si, özel lik le bu gö re ve ta -
lip ola bi le cek ki þi le rin ce sa ret len di ril me le ri, bun la rýn þir ket yö ne ti min den ta ma men ba ðým sýz ha re -
ket ede bil me le ri ve özel lik le güç boþ lu ðu nun dol du rul ma sý amaç lan mýþ týr. Ku rum sal tem sil ci le ri,
çað rý yo lu ile vekâlet top la yan lar dan ayýr mak ge re kir. Ku rum sal tem sil ci bir bil dir ge ile ya pa cak la -
rý ný, se çil me si için oy kul la na ca ðý yö ne tim ku ru lu ile de net çi yi açýk la yan, da ðý tý la cak kâr pa yý baþ -
ta ol mak üze re pay sa hip le ri ni il gi len di ren ko nu lar da öne ri le ri ni ilân eden ve bil dir ge si ni be ðe nen
pay sa hip le ri nin bu bil dir ge bað la mýn da ken di si ne vekâlet ver me le ri ni is te yen ki þi dir. Vekâle tin çað -
rý ile top lan ma sýn da ise çað rý da bu lu nan ki þi vekâle ti bir bil dir ge bað la mýn da ta lep et me mek te dir.
Ku rum sal tem sil ci sa de ce ikin ci fýk ra da dü zen len miþ tem sil ci dir. Ta sa rý ku rum sal tem sil ci kav ra mý -
na, Ýs viç re'den fark lý an lam ver miþ tir.

Ku rum sal tem sil ci nin pay sa hi bi ol ma sý ge rek mez. 
Ku rum sal tem sil ci le rin or ta ya çý ka bil me le ri, baþ ka bir de yiþ le bu gö re ve (iþ le ve) ta lip ola bil -

me le ri için, yö ne tim ku ru lu nun ge nel ku ru lu top lan tý ya ça ðýr ma sý na iliþ kin ilâný nýn Tür ki ye Ti ca ret
Si ci li Ga ze te si'nde ya yý mýn dan kýrk gün ön ce bir ilân ver me si ve bu ilânda, ku rum sal tem sil ci li ðe
ta lip olan lar la, öne ri len ki þi le rin ken di si ne baþ vur ma la rý ge re ði ni bil dir me si þart týr. Ku rum sal tem -
sil ci le rin, bu ilân ta ri hin den iti ba ren bir haf ta için de yö ne tim ku ru lu na baþ vur ma la rý ge re kir. Ta sa rý
bil di ri mi þek le bað la ma mýþ týr. Ku rum sal tem sil ci li ðe ta lip olan lar ile bu gö rev için pay sa hip le rin ce
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öne ri len ki þi ler yö ne tim ku ru lu nun ya pa ca ðý ge nel ku rul top lan tý sý çað rý sýn da or ga nýn tem sil ci si ve
ba ðým sýz tem sil ci ile bir lik te ad res le ri be lir ti le rek ilân edi lir. Bu me ra si me uyul ma ma sý ge nel ku rul
ka rar la rý nýn ip ta li se be bi dir. Bu so nuç 445 in ci mad de den çý kar. Mün fe rit pay sa hip le ri nin ata ya cak -
la rý tem sil ci ler, or ga nýn tem sil ci sin den, ba ðým sýz tem sil ci den ve ku rum sal tem sil ci den fark lý ola rak
bil dir ge ya yýn la maz.

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra da 6762 sa yý lý Ka nun an la mýn da tem sil ci yer al mak ta dýr. Bir (mün -
fe rit) pay sa hi bi ken di si ni ne or ga nýn tem sil ci si ne ba ðým sýz tem sil ci ne de ku rum sal tem sil ci ile tem -
sil et tir mek is te ye bi lir. Yet ki yi bun lar dý þýn da gü ven di ði ki þi ye ve re bi lir.

Dör dün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra da Ýsv. BK'da mev cut ol ma yýp, sis te mi mi zin mer ke zi ni oluþ tu -
ran bir hü küm dür. 430 un cu mad de 428 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da ön gö rü len tem sil ci le rin ve
ku rum sal tem sil ci nin bil dir ge ya yýn la ma sý ný ön gör müþ tür. Bil dir ge uzun va de li bir pro je ve ya bir
prog ram de ðil dir. Bil dir ge ya pý la cak ge nel ku rul gün de min de yer alan mad de ler de na sýl oy kul la ný -
la ca ðý ný açýk la yan il gi li tem sil ci ta ra fýn dan ya pýl mýþ bir açýk ta ah hüt tür. Ta ah hüt ol du ðu için bil dir -
ge nin dý þý na çý ka maz.

Ku rum sal tem sil ci nin bil dir ge ye ay ký rý oy kul lan ma sý oyu ge çer siz kýl maz, an cak ge nel ku rul
sis te mi aný lan tem sil ci ler üze ri ne ku rul du ðu, bu sis tem le pay sa hip le ri de mok ra si si nin ger çek leþ ti ril -
me si ve ça lýþ tý rýl ma sý amaç lan dý ðý için, bil dir ge ye ay ký rý oy kul la ný la rak alýn mýþ ge nel ku rul ka ra rý -
nýn sa kat olup ol ma dý ðý nýn öð re ti ce sor gu lan ma sý ge re ði or ta ya çý ka bi lir. So ru nun Yar gý tay ka rar la -
rý ile en iyi þe kil de çö zü le ce ði þüp he siz dir. 

Bil dir ge ye ay ký rý oy dan do ðan so rum lu luk, saf bir borç lar hu ku ku so ru nu ol du ðu için Ta sa rý da
dü zen len me miþ tir. Ay rý ca bu so rum lu lu ðun ka nun la dü zen len me si nin doð ru ol ma ya ca ðý, ge nel hü -
küm le rin so run la rý çöz me ye da ha uy gun ol du ðu dü þün ce si ka nun ko yu cu ya ha kim ol muþ tur. Bil dir -
ge, pay sa hip le ri nin mün fe rit ta li mat ver me le ri ne en gel dir. An cak tev di eden tem sil ci si ile il gi li hü -
küm de ði þik tir. 

Mad de 429 - Bi rin ci fýk ra: His se se net le ri, sak lan mak için açýk ka sa iþ le miy le ban ka la ra, yö -
ne til mek üze re port föy da nýþ man la rý na, ya tý rým yö ne ti ci le ri ne, sak la ma ku ru luþ la rý na, re hin ala cak -
lý sý na hat ta ara cý ku rum la ra ve avu kat la ra tev di olu na bi lir. Aný lan ku rum la rýn iþ lev le ri ka nun lar ile
be lir til miþ olup, bun lar hiç bir þe kil de zil yet lik le rin de bu lu nan pay se net le ri için oy kul la na maz lar.
Tev di eden ile tev di edi len ara sýn da ki iliþ ki nin ni te li ði ve ama cý ge re ði ve ya alý nan özel ve ya ge nel
bir yet ki ye da ya ný la rak, his se se net le rin den do ðan ka týl ma ve oy hak la rý tev di olu nan ki þi ta ra fýn -
dan kul la ný la bi lir. Tev di olu nan bu yet ki si ni ge nel bir yet ki ola rak ta raf lar ara sýn da ki söz leþ me den
ala bi le ce ði gi bi, ona bu yet ki her ge nel ku rul dan ön ce de ve ri le bi lir. Tev di iliþ ki si do la yý sýy la tem -
sil ci olan ki þi ye tev di eden tem sil ci si de ni lir. Bu gü ne ka dar Türk hu ku kun da tev di eden tem sil ci si -
ne iliþ kin ka nunî bir hü küm bu lun mu yor du. Ta sa rý nýn 429 un cu mad de si bu ko nu da ilk dü zen le me -
dir. Mad de tev di eden tem sil ci si ni ta ným la ma mýþ, bu an lam da tev di olu nan la rýn Sa na yi ve Ti ca ret
Ba kan lý ðýn ca be lir le ne ce ði ni üçün cü fýk ra sýn da hük me bað la mýþ týr. 429 un cu mad de nin bi rin ci fýk -
ra sý, ta raf lar ara sýn da ki iliþ ki ne olur sa ol sun ve söz leþ me de ne tür lü bir hü küm bu lu nur sa bu lun sun,
tev di eden tem sil ci si nin her ge nel ku rul top lan tý sýn dan ön ce tev di eden den ka týl ma ve oy hak la rý nýn
na sýl kul la ný la ca ðý na iliþ kin ta li mat al ma sý zo run lu lu ðu nu ge tir miþ tir.

Tev di eden tem sil ci si hu ku ku nun önem li so ru nu, oy hak ký baþ ta ol mak üze re, ka týl ma hak la rý -
nýn, ya ni ge nel ku ru la gir me, söz alýp ko nuþ ma, öne ri de bu lun ma ve ge re ðin de olum suz oy ve ril di -
ði ni tu ta na ða ge çirt me hak la rý nýn tü mü nü tem sil ci nin asi lin (pay sa hi bi nin) is tek le ri ne uy gun ola rak
kul la nýl ma sý nýn ka nun la sað la nýp sað la na ma ya ca ðý dýr. Bu da "ta li mat" ku ru mu ile çö zü lür. Ken di -
si ne, sak la ma sý ve ya yö net me si için his se se net le ri tev di olu nan ki þi, ka týl ma hak la rý ný kul lan ma
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yet ki si ni ço ðu kez baþ ka bir söz leþ me nin içi ne kon muþ dik ka ti çek me yen bir hü küm le ala bi lir. Bu
tür hü küm ler ta li ma ta iliþ kin hiç bir açýk lý ðý içer mez ler. Böy le olun ca da, tev di eden tem sil ci si ka týl -
ma hak la rý ný ve do la yý sýy la oy hak la rý ný is te di ði gi bi ve ken di men fa ati nin ge rek ti ði þe kil de kul la -
na bi lir. Onun için 429 un cu mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da tev di eden tem sil ci si nin ta li mat al ma sý zo -
run lu ðu ön gö rül müþ tür. Bu, Ta sa rý dan do ðan bir zo run luk ol du ðu için, tem sil ci ye yet ki ve ren söz -
leþ me de açýk lýk bu lun ma sa, hat ta ak si ne dü zen le me ol sa bi le tem sil ci pay sa hi bin den ta li mat ala cak -
týr. Bu bir de fa alý nýp de vam lý ola rak kul la ný la bi le cek ge nel ifa de li bir ta li mat ola maz. Bi rin ci fýk ra,
ta li ma týn her ge nel ku rul top lan tý sýn dan ön ce alýn ma sý ný em ret miþ tir. "Her ge nel ku rul" vur gu la ma -
sý ile ta li ma týn gün dem mad de le ri bað la mýn da alý na ca ðý be lir gin lik ka za nýr. Tev di eden tem sil ci si,
428 in ci mad de de ki tem sil ci ler gi bi bil dir ge ya yýn la ya maz. Çün kü, on lar gi bi ad hoc tem sil ci ta yin
edil me miþ, tem sil ci li ði ni asýl iþi olan tev di ara cý lý ðý ile el de et miþ tir. An cak bir tev di eden tem sil ci -
si nin  pek is ten me mek le ve doð ru bu lun ma mak la be ra ber - ay ný za man da ku rum sal tem sil ci ol ma -
sý na en gel yok tur. Tev di eden tem sil ci si nin böy le bir ek sý fa tý var sa bu sý fa tý ile il gi li ola rak bil dir -
ge ya yýn la ya bi lir. An cak, ne ek sý fa tý ne de bil dir ge ya yýn la ma sý, "tev di eden tem sil ci si" sý fa týy la ta -
li mat al ma zo run lu ðu nu or ta dan kal dýr maz. 

Ýkin ci fýk ra: Za ma nýn da is ten miþ olup da ta li mat alý na ma mýþ sa, tev di eden tem sil ci si ka nun
uya rýn ca, oyu nu tev di ede nin ge nel ta li ma tý na uy gun ola rak kul la ný lýr. Böy le bir ta li mat yok sa, tem -
sil ci oyu yö ne tim ku ru lu nun öne ri le ri yö nün de ve rir. Ta sa rý nýn bu çö zü mü ka bul et me si nin se be bi,
tev di eden tem sil ci si nin oyu ken di men fa ati ne uy gun dü þe cek þe kil de kul lan ma sý na en gel ol mak týr.
Al man ya'da ban ka lar ve di ðer kre di ku rum la rý bu yol la sa na yi üze rin de ha ki mi yet kur muþ lar dýr.
Sos yal po li ti ka ile doð ru dan il gi li bu lu nan bu hü küm em re di ci ni te lik te dir.

Üçün cü fýk ra: Tev di eden tem sil ci li ði ay rýn tý lý uy gu la ma hü küm le ri ni ge rek ti rir. Bu se bep le
üçün cü fýk ra ön gö rül müþ tür. Yö net me lik, tev di eden tem sil ci li ði ni dü zen le me ye cek tir. Çün kü, amaç
tev di eden tem sil ci si ve ya tem sil ci li ði ad lý bir ku rum ya rat mak de ðil dir. Kre di ku ru luþ la rý, ban ka lar,
port föy yö ne ti ci le ri za ten tev di yö ne ti ci si ko nu mun da dýr. Ýs viç re'de Ban ka lar Ka nu nun da ön gö rü len
ara cý ku rum ile mal var lý ðý yö ne ti ci le ri tev di eden tem sil ci si dir. Ta sa rý, tev di eden tem sil ci si nin va tan -
daþ lý ðý na iliþ kin bir sý nýr la ma ge tir me miþ tir. Ya ban cý hu kuk lar da bu so run de ði þik þe kil ler de çö zül -
müþ tür. En ay rýn tý lý dü zen le me Al man ya'da dýr. Yö net me li ðin gö re vi, kim le rin bu iþ le vi ye ri ne ge tir -
dik le ri ni be lir le mek, il gi li ku ral la rý ge tir mek özel lik le tem sil bel ge si nin içe ri ði ni dü zen le mek tir. Yö -
net me lik ay rý ca tem sil bel ge si nin içe ri ði ni de be lir ler. Bu hü küm le Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri’nde ki
“proxy”le re ben zer tem sil bel ge le ri nin uy gu la ma mý za gir me si nin sað lan ma sý amaç lan mýþ týr.

Mad de 430 - Or gan tem sil ci si nin, ba ðým sýz tem sil ci nin ve ku rum sal tem sil ci nin tem sil yet ki -
si ni al dýk la rý ve al ma yý he def le dik le ri pay se net le ri ne ait oy la rý na sýl kul la na cak la rý ný ge rek çe le ri ile
ka mu ya açýk la ma la rý, is te dik le ri vekâle tin içe ri ði ni an lat ma la rý bu na iliþ kin ilânlar ya yýn la ma la rý
sis te min do ða sý ge re ði dir. Açýk la ma la rýn rek lam amaç lý ol ma ma sý ve bu yön de bir an la tý mýn ter cih
edil me me si ge re kir. Bu nun sað la na bil me si için Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn 210 un cu mad de ye
da ya na rak teb lið ya yýn la ya bi le ce ði þüp he siz dir.

Mad de 431 - Ta sa rý nýn 428 in ci mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da yer alan tem sil ci ler
ile tev di eden tem sil ci le ri nin tem sil ci si ola rak yet ki len di ril dik le ri pay la rýn sa yý la rý ný, iti barî de ðer -
le ri ni ve grup la rý ný þir ke te bil dir me le ri ge re kir. Bu yü küm, þef faf lýk il ke le rin den kay nak lan mak ta -
dýr. Bil di rim, en son ge nel ku rul da ya pýl ma lý dýr. Bu bil di ri mi yap ma dan elin de ki tem sil bel ge le ri ile
ge nel ku ru la ka tý lan ku rum sal tem sil ci ve tev di eden tem sil ci si yet ki si nin de ne ti mi ya pýl ma sý na ola -
nak ver me den ge nel ku ru la ka týl mýþ de mek tir. Ta sa rý bu ka týl ma yý yet ki siz ka týl ma ola rak ni te len -
dir mek te dir. Bu se bep le bi rin ci fýk ra nýn ikin ci cüm le si ön gö rül müþ ve bu hal de söz ko nu su ge nel
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ku rul da alý nan ka rar la rýn 446 ncý mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben di hük mü uya rýn ca ip tal edi le -
bi le ce ði ön gö rül müþ tür. Ta sa rý nýn 431 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si nin bir mut -
lak ip tal se be bi mi ön gör dü ðü, yok sa bil di rim de bu lun ma yan ku rum sal tem sil ci nin ve ya tev di eden
tem sil ci si nin tem sil et ti ði pay lar dan (pay se ne din den) do ðan oy hak la rý nýn alý nan ka rar lar da et ki li
olup ol ma dý ðý nýn araþ tý rýl ma sý nýn mý ge rek li ol du ðu so ru nu öð re ti nin ve il ke sel Yar gý tay ka rar la rý -
nýn yet ki siz ka týl ma ya bað la dýk la rý so nu ca gö re çö zü lür.

Bil di rim de bu lun ma yan tem sil ci nin so rum lu lu ðu özel ola rak dü zen len me miþ, bu hu sus ge nel
hü küm le re bý ra kýl mýþ týr. Çün kü bu so ru nun çö zü mü ku rum sal tem sil ci ler ve tev di eden tem sil ci si
ile vekâlet ve ren ler ve þir ket ara sýn da ki iliþ ki le rin ni te len di ril me si ne bað lý dýr. Bu ko nu da da çe þit li
gö rüþ le rin or ta ya atý la ca ðý kuþ ku suz dur. 

Ýkin ci fýk ra: Ta sa rý nýn 433 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mü nün uy gu la na bil me si için ge -
nel ku rul baþ ka ný nýn tem sil ci le rin 431 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý uya rýn ca yap týk la rý bil di ri mi ge -
nel ku ru lun bil gi si ne sun ma sý ge re kir. Bu bil di rim üze ri ne ge nel ku ru la ba zý tem sil ci le rin ba zý tem -
sil bel ge le ri do la yý sýy la (tem sil bel ge si nin yok lu ðu, mü ker rer tem sil bel ge le ri vs. gi bi) yet ki siz kal -
dýk la rý þüp he si ni ta þý yan lar ve ya bu hu sus ta bil gi ve bel ge ye sa hip olan lar top lan tý baþ kan lý ðý na iti -
raz da bu lu na bi lir ler. Baþ kan bil dir me gö re vi ni ye ri ne ge tir me miþ se, her pay sa hi bi ta ra fýn dan açýk -
la ma yap ma ya da vet edi le bi lir. Baþ kan bu na rað men ge nel ku ru la bil gi sun ma mýþ, ek sik ve ye ter siz
bil gi sun muþ sa an cak bu tak dir de ge nel ku rul ka rar la rý nýn ip ta li söz ko nu su ola bi lir. Ýkin ci fýk ra da
ip ta lin þar ta bað lan ma sý nýn se be bi baþ ka nýn ihmâli nin ge nel ku rul ka ra rý nýn ip ta li ne se bep ol ma sý -
nýn uy gun gö rül me me si dir. Ta sa rý ihmâlin, pay sa hi bi nin mü da ha le si ile ihmâlden çýk ma sý, bir an -
lam da açýk la ma ma kas tý na dö nüþ me si ni ara mýþ týr. Yok sa ba sit bir unut ma aðýr so nuç lar do ðu ra bi lir.
Ýkin ci cüm le de yer alan "þir ke te kar þý" iba re si bi linç le ön gö rül müþ tür. Bu iba re da va nýn baþ ka na
açýl ma sý ný ön le mek ama cýy la hük me ek len miþ tir. Baþ ka nýn so rum lu lu ðu ise ge nel hü küm le re gö re
be lir le nir. Ýp tal da va sý ný aç ma hak ký nýn sa de ce açýk la ma is te yen pay sa hi bi ne ta nýn ma sý na en gel ol -
mak ama cýy la, ikin ci cüm le de "her pay sa hi bi" de ni le rek ge rek li vur gu la ma ya pýl mýþ týr. 

Mad de 432 - Hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 373 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý ve 400 ün cü
mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü nün tek ra rý dýr.

Mad de 433 - Bi rin ci fýk ra: Ta sa rý nýn 433 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü ile 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 361 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý ara sýn da ba zý ben zer lik ler bu lun mak la be ra ber iki
me tin ara sýn da ba zý so nu cu et ki le ye bi le cek fark lar var dýr. Es ki hu kuk ta dev rin oy hak ký nýn kul la nýl -
ma sý na iliþ kin sý nýr la ma la rýn do la nýl ma sý ama cý na yer ve ril me ye rek bir tar týþ ma ya yol açýl mýþ tý. 

Ýsv. BK m. 691 (1)'in Al man ca sýn da ki "Um ge hung" söz cü ðü ka nu nun do la nýl ma sý an la mý na
gel mek te, kay nak ta ki hük mün 6762 sa yý lý Ka nu na ta þýn ma sý sý ra sýn da esas alý nan Fran sýz ca me tin -
de ki "aban don" ke li me si de 6762 sa yý lý Ka nu nun 361 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da kul la ný lan
"te sir siz bý rak mak"tan da ha güç lü bir hu kukî ifa de ni te li ði ni ta þý mak ta dýr. Kay nak hu kuk çev re le -
rin de bu hü küm mu va zaa bað la mýn da yo rum lan mak ta dýr. Yar gý ta yýn ba zý ka rar la rýn da bu eði lim
ege men dir. Öð re ti de ay ný yön de gö rüþ ler ile ri sü rül müþ tür. Hük mün uy gu lan ma sý ný sa de ce do lan -
ma ama cý na öz gü len me amaç lan ma mýþ týr; böy le bir yo rum la ma is te me yen, hat ta ra tio le gi se ay ký rý
dü þen bir da ralt ma ya se bep ola bi lir. Bu se bep le bi rin ci fýk ra da "sý nýr la ma la rý do lan mak"a açýk ça yer
ve ri lir ken, "her han gi bir þe kil de et ki siz bý rak mak" ama cý da ko run muþ tur. Böy le ce do lan ma ni te li -
ði ta þý ma yan, et ki siz bý rak ma amaç la rý da hük mün kap sa mý na alýn mýþ týr. Çün kü, mev cut me tin hük -
mün uy gu lan ma sý ný hem sa de ce "do lan"a bað la ma ya hem de do la ný mu va zaa, hat ta hi le þek lin de an -
la ma ya el ve riþ liy di. Ta sa rý, oy hak ký na iliþ kin sý nýr la ma la rýn uy gu lan ma ma sý ama cý ný ta þý yan her
tür lü dev ri ve bý rak ma yý hük mün kap sa mýn da de ðer len dir me ola na ðý ný ver mek te dir. Za ten hük mün
ön gö rül me ama cý da bu dur.
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Bi rin ci fýk ra nýn bir di ðer ye ni li ði "pay lar" ile "pay se net le ri" ve "de vir" ile "bý rak ma" ay rý mý ný
yap ma sý ve böy le ce hü küm den kur tul ma ya ola nak sað la ya bi le cek yo rum la ra ka pý yý ka pa ma sý dýr. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun 361 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn tek ra rý dýr.
An cak Ta sa rý nýn hük mü Ta sa rý nýn 431 in ci mad de siy le güç ve bo yut ka zan mýþ týr. Ýkin ci fýk ra da ki
hü küm den açýk ça an la þýl dý ðý üze re "yet ki siz ka týl ma" iti ra zý ný ne top lan tý baþ ka ný ne ge nel ku rul, ne
de Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý tem sil ci si çö ze bi lir. Ýti raz da bu lu nan is ter se ih ti la fý ge nel ku rul ka -
rar la rý nýn ip ta li bað la mýn da mah ke me ye gö tü re bi lir. Yö ne tim ku ru lu na ya pý lan iti ra zýn so nu cu fark -
lý ola bi lir. Hü küm de pay sa hi bi nin yet ki siz ka týl ma ya iliþ kin iti ra zý ný tu ta na ða ge çir te bi le ce ði açýk ça
ifa de edil miþ tir. Pay sa hi bi bu hu sus ta da ha ön ce (so mut ola yýn özel li ði ne gö re) yö ne tim ku ru lu na
iti raz da bu lun muþ ve bu iti raz is te di ði so nu cu do ður ma mýþ sa, bu hu su sun da pay sa hi bi nin is te ði
üze ri ne tu ta na ða ge çi ri le ce ði, ay ný hü küm de (es ki me tin den fark lý bir tarz da) ifa de edil miþ tir. Ay rý -
ca, mev cut me tin den, yö ne tim ku ru lu nez din de ki iti ra zýn ge nel ku rul da ya pý la ca ðý ve bu iti ra zýn tu -
ta na ða ge çi ri le ce ði an la mý çý ký yor du. Oy sa, ge nel ku rul top lan tý sý sý ra sýn da yö ne tim ku ru lu na iti raz
et mek müm kün de ðil dir. Söz ko nu su iti raz ge nel ku rul top lan tý sýn dan ön ce ha zýr bu lu na bi le cek le re
iliþ kin lis te nin (Ta sa rý m. 417, 415) ha zýr lan dý ðý sý ra da ve ya da ha ön ce ya pý lýr. Hü küm iþ te bu iti ra -
zýn ge nel ku rul tu ta na ðý na ya zýl ma sý na ce vaz ver mek te dir.

Mad de 434 - Oy hak ký Ta sa rý da, 6762 sa yý lý Ka nun dan de ði þik bir sis te me bað lan mýþ týr: (1)
Oy hak ký nýn ge nel ku rul da kul la nýl ma sý na iliþ kin em re di ci ku ral ko run muþ, an cak bu ku ral 1527 nci
mad de ile yu mu þa týl mýþ týr. Ta sa rý oy hak ký nýn 1527 nci mad de de ön gö rü len þart lar la ve bir tü zük
bað la mýn da elek tro nik or tam da, ya ni on-li ne kul la nýl ma sý na da ola nak sað lan mýþ týr. (2) Pay sa hi bi -
nin oy hak ký nýn pay la rý nýn top lam iti barî de ðe riy le oran tý lý ola rak kul la na ca ðý ön gö rül müþ tür. Böy -
le ce oy hak kýn da 6762 sa yý lý Ka nu nun"pay" sis te min den "pay sa hi bi nin pay la rý nýn top lam iti barî de -
ðe ri" sis te mi ne ge çil miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nun dü ze nin de iti barî de ðer den so yut lan mýþ ola rak, her
pa ya en az bir oy hak ký ta nýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nun sis te mi fark lý iti barî de ðer li pay la rýn da bir
oy hak ký ha iz ol ma sý gi bi zo ra ki bir im ti ya za yol aç mak ta dýr. 

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra iki il ke içe rir. Bun lar dan bi rin ci si (1527 nci mad de dü zen le me si dý -
þýn da) pay sa hip le ri nin oy hak la rý ný sa de ce ge nel ku rul da kul la na bi le cek le ri, ikin ci si ise pay sa hi bi -
nin pay la rý nýn top lam iti barî de ðe ri ne gö re oy hak ký ný ha iz ola bi le ce ði dir, ya ni oyun pay sa hi bi te -
me lin de "top lam iti barî de ðer"e bað lan ma sý dýr. Oy hak ký nýn ge nel ku rul da kul la ný la bi le ce ði 407 nci
mad de nin bi rin ci fýk ra sý hük mün de tüm pay sa hip li ði hak la rý için ön gö rü len ku ra lýn oy hak la rý yö -
nün den özel ola rak ön gö rül me si dir. Bu nun bir tek rar ol du ðu dü þü nü le bi lir. Ýsv. BK da 689 (1) ve
692 (1). mad de hü küm le rin de ay ný tek ra ra yer ver miþ tir. Ta sa rý nýn 407 nci mad de si nin bi rin ci fýk -
ra sý (Ýsv. BK m. 689 (1), pay sa hip le ri nin hak la rý ný dü zen le yen bir hü küm de ðil dir. Bu hük mün ön -
gö rül me se be bi ge nel ku ru lun iþ le vi ni açýk la mak týr. Za ten hü küm de yer alan "þir ket iþ le ri ne iliþ kin
hak la rý ný" iba re si aðýr lý ðý þir ket iþ le ri ne kay dýr mak ta dýr. 

Ta sa rý nýn 407 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mün de ka nunî is tis na la ra gön der me ya pýl dý ðý
gi bi, 434 ün cü mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da da 1527 nci mad de sak lý tu tul muþ tur. Oyun ge nel ku rul -
da kul la ný la bi le ce ði em re di ci bir ku ral dýr, an cak bu nun Ta sa rý nýn 1527 nci mad de si hük mün de ön -
gö rü len bir is tis na sý var dýr. Em re di ci ku ral uya rýn ca mek tup la oy ve ril me si müm kün de ðil dir. Bu
yol la kul la ný lan oy lar ge çer siz dir. Bu na kar þý lýk, 1527 nci mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ki dü zen le me -
ye uyu la rak ge nel ku ru la elek tro nik or tam da ka týl mak ve elek tro nik or tam da oy ver mek müm kün -
dür. Söz ko nu su sis tem de ge nel ku ru la  elek tro nik or tam da da - ol sa "ka týl ma" ol gu su ger çek leþ ti ði
için bu or tam da ve ri len oyun ge nel ku rul da kul la nýl dý ðý, 1527 nci mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn ku ra -
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la bir is tis na oluþ tur ma dý ðý dü þü nü le bi lir. Ýkin ci il ke bir ta raf tan "oy"un dü zen len me sin de mer ke ze
"pay"ý de ðil, "pay sa hi bi"ni otur ta rak dog ma tik dü ze ni oy da pay sa hi bi ne bað la mýþ týr. Bu nun so nuç -
la rý ný da ikin ci fýk ra da dü zen le miþ tir. Ýkin ci ku ra lýn bir so nu cu da ha var dýr. Oy hak ký pa yýn iti barî
de ðe ri ne gö re be lir le nir. Oy hak ký nýn ta nýn ma sýn da pay ve do la yý sýy la pay sa yý sý, þir ket le iþ yap ma
ve ikin cil yü küm mik ta rý gi bi öl çü ler esas alý na maz. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra her "pay sa hi bi nin en az bir oyu var dýr" baþ ka bir ifa dey le, "oy suz pay -
sa hi bi ol maz" il ke si ni koy mak ta dýr (SPK’nýn oy suz pay lar dü zen le me si bir is tis na oluþ tu rur). Bu il -
ke ye bað lý kal mak þar tý ile oy hak ký nýn pay sa hi bi te me lin de sý nýr lan dý rý la bil me si ne izin ve ril miþ tir.
Bu, es ki hu kuk ta açýk ça ön gö rül me miþ bu lu nan, esas söz leþ me ye bu yol da hü küm ko nu lup ko nu la -
ma ya ca ðý tar týþ ma lý olan ve ha kim öð re ti ta ra fýn dan da red de di len bir ku ral dýr. Ta sa rý nýn sis te mi ne
gö re pay la rýn ço ðun lu ðu na sa hip ol mak ip so iu re oy la rýn ço ðun lu ðu nu ha iz ol mak so nu cu nu do ður -
ma ya bi lir; esas söz leþ me bu so nu cu ön le ye bi lir. Ýs viç re öð re ti sin de, pay sa hi bi bað la mýn da oy hak ký -
nýn sý nýr lan dý rýl ma sý nýn ilk esas söz leþ me de ön gö rül me miþ ol ma sý ha lin de, bu nun da ha son ra esas
söz leþ me ile ger çek leþ ti ril me si nin güç ola bi le ce ði ne iþa ret edi lir. Türk hu ku kun da da bir ta raf tan 357 nci
(eþit iþ lem il ke si) di ðer ta raf tan da 452 nci (mük te sep hak lar) mad de se be biy le ay ný so nu ca va rý la bi -
lir. Bu hü küm le re ay ký rý lýk esas söz leþ me yi de ðiþ ti ren ge nel ku rul ka ra rý nýn ip ta li ne yol aça bi lir.

Di ðer yan dan, pay sa hi bi ne ve to hak ký ta ný nýp ta nýn ma ya ca ðý so ru nun dan ha re ket le bu üç mad de -
nin bir lik te de ðer len dir me si ha lin de or ta ya çý ka bi le cek ve to hak ký na ben zer so nuç da sor gu la na bi lir. 

Üçün cü fýk ra: Ta sa rý nýn 476 ncý mad de si nin üçün cü fýk ra sý hük mü zo ra gi ren bir þir ke tin fi -
nan sal du ru mu nun dü zel til me si ama cýy la pay la rýn iti barî de ðer le ri nin ka nun da ön gö rü len as garî de -
ðe rin al tý na in di ril me si ne ce vaz ver miþ tir. Bu hük me da ya ný la rak pa yýn iti barî de ðe ri in di ril miþ ol -
sa bi le, in di rim den ön ce ki iti barî de ðe rin den oy hak ký sað lar. Üçün cü fýk ra da yer alan bu ku ra lýn pa -
yýn iti barî de ðe ri nin sý fýr Ye ni Türk Li ra sý ol ma sý ha lin de de uy gu la nýp uy gu lan ma ya ca ðý çö zü mü
öð re ti ye ve mah ke me ka rar la rý na bý ra kýl mýþ bir so run dur. 

Dör dün cü fýk ra: Bi ri kim li oyu sa de ce hal ka açýk ano nim þir ket le re öz gü le me nin hak lý bir se -
be bi ol ma dý ðý için Ta sa rý da, hal ka açýk ol ma yan ano nim þir ket ler için de bu ku ru ma yer ve ril miþ ve
dü zen le me yet ki si Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý'na bý ra kýl mýþ týr.

Mad de 435 - Oy hak ký pa yýn ta ah hüt edil me siy le de ðil, ka nun da ve ya esas söz leþ me de ön gö -
rü len tu ta rýn öden me siy le do ðar. 344 ün cü ve de va mý mad de hü küm le ri uya rýn ca pay ta ah hü dün de
bu lu nan lar öde me yü kü mü nü ye ri ne ge tir me dik çe bu pay lar için oy kul la na maz lar. 

Mad de 436 - 436 ncý mad de ba zý de ði þik lik ler le 6762 sa yý lý Ka nu nun 374 ün cü mad de si nin
ye ri ni al mýþ týr. Böy le ce iç ti hat lar ile öð re ti de ki bi ri kim ko run muþ tur. 

Bi rin ci fýk ra: Oy dan yok sun lu ða se be bi yet ve ren hal le rin içi ne, pay sa hi bi nin, ka rý ve ya ko ca -
sý nýn, alt ve üst so yu nun or ta ðý ol duk la rý þa hýs þir ket le riy le, ha ki mi yet le ri al týn da ki ser ma ye þir ket -
le ri de da hil edil miþ tir. Þa hýs ve ser ma ye þir ket le ri 124 ün cü mad de de gös te ril miþ tir. "Ha ki mi yet al -
týn da" bu lun ma ise iç ti hat yo lu açýk ol mak üze re 195 in ci mad de nin ký yas yo lu ile uy gu lan ma sý su -
re tiy le be lir le ne bi lir. Ya pý lan bu ek ler le öð re ti de eleþ ti ri len bir ka nun boþ lu ðu dol du rul muþ tur.

Hü küm de ki ikin ci ye ni lik "iþ lem le rin" de kap sa ma alýn ma la rý ve 6762 sa yý lý Ka nun da ki "da -
va" söz cü ðü nün açýk lý ða ka vuþ tu rul ma sý dýr.

Ýkin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 374 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mü ko run muþ tur.
Mad de 437 - 6762 sa yý lý Ka nun da, pay sa hi bi nin ge nel ku rul da bil gi al ma sý na iliþ kin hak ký, ya -

ni "bil gi al ma hak ký" ger çek an la mý ile dü zen len me miþ ti. Ay rý ca 6762 sa yý lý Ka nun, pay sa hi bi nin ge -
nel ku rul dý þýn da bil gi al ma sý na, ya ni in ce le me hak ký na tek nik an la mý ile yer ver me miþ tir. 437 nci
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mad de, çe þit li ül ke le rin dü zen le me le ri de ðer len di ri le rek ve bað lý þir ket ler ger çe ði de gö zö nün de tu -
ta rak bu ek sik li ði gi der me yi amaç la mýþ týr. Bu se bep le Ta sa rýy la, pay sa hi bi ne çað daþ öl çü ler le ör tü -
þen ve ka mu yu ay dýn lat ma, ku rum sal de ne tim ve dü rüst he sap ver me il ke le ri ne gö re dü zen len miþ bu -
lu nan kap sam lý bir bil gi al ma ve in ce le me hak ký ta nýn mýþ týr. Hü küm her iki hak ký da içer mek te dir. 

Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 362 nci mad de sin de yer alan fi nan sal tab lo la rýn, kon so li de
fi nan sal tab lo la rýn yýl lýk ra po run ve kâr da ðý tým öne ri le ri nin, pay sa hip le ri nin in ce le me le ri ne ha zýr
tu tul ma la rý an la mý na ge len pa sif ve ge ri ye dö nük (ret ros pek tif) bil gi al ma hak ký 437 nci mad de nin
bi rin ci fýk ra sýn da ay nen ko run muþ tur. 

Ýkin ci fýk ra: Pay sa hi bi nin, ge nel ku rul da bil gi ala bi le ce ði iki gö rev li ve so rum lu “il gi li” var -
dýr: (a) Yö ne tim ku ru lu (b) de net çi ler. De net çi nin ba ðým sýz lý ðý, ya ni þir ke tin dý þýn da bu lun ma sý, bir
gö rüþ uya rýn ca þir ke tin or ga ný ol ma ma sý (tar týþ ma lý) onun bil gi ver me yü küm lü lü ðü nün bu lun ma dý -
ðý an la mý na gel mez. De net çi nin bil gi ver me yü kü mü yük len di ði gö rev den (iþ le vin den) do ðar. Bu
se bep le, de net çi nin ve ge re ki yor sa, ken di le ri ni il gi len di ren ko nu lar do la yý sýy la iþ lem de net çi le ri nin
ge nel ku rul da ha zýr bu lun ma la rý 407 nci mad de nin ikin ci fýk ra sýn da açýk ça ön gö rül müþ tür. Her yü -
küm lü ye sa de ce so rum lu ol du ðu ko nu lar da so ru so ru la bi le ce ði þüp he siz dir. Yö ne tim ku ru lu þir ket
iþ le vi hak kýn da bil gi ve rir ve bil gi al ma gün dem ile sý nýr lý de ðil dir. De net çi le re de ne ti min ya pýl ma
þek li, ya ni uy gu la nan yön tem, ye rin de yö ne tim ya pý lýp ya pýl ma dý ðý, son daj yo lu ile de ne ti me han -
gi sýk lýk ta yer ve ril di ði ve kaç uz ma nýn ça lýþ tý rýl dý ðý da da hil de ne ti me iliþ kin her so ru so ru la bi lir.
Bu se bep le "de ne ti min ya pýl ma þek li" iba re si ne yer ve ril miþ tir. So nuç lar hak kýn da bil gi ile, ra kam -
la rýn ve ra por da ki ifa de le rin yo ru mu kas te dil miþ tir. Bil gi al ma hak ký, kay nak Ýsv. BK m. 697 (2)'nin
ak si ne pay sa hip li ði hak la rý nýn kul la ný la bil me si için "ge rek li" ol ma sý ko þu lu na bað lan ma mýþ týr. Ge -
rek li lik ko þu lu hak kýn kul la nýl ma sý ný teh li ke ye so kar dý. 

Bil gi ver me yü kü mü þir ke tin iþ le ri ni ve bað lý þir ket le ri ile hu kukî ve ti carî iliþ ki le ri ni kap sar.
Bað lý þir ket ler hak kýn da bil gi al ma, 200. mad de ile sý nýr lý dýr. 

Bi rin ci fýk ra ve ril me si ge re ken bil gi nin dü zey ve ni te li ði (ka li te si) ko nu sun da (kay nak ka nun -
da bu lun ma yan) bir hü küm içer mek te dir. Ve ri le cek bil gi hem özen li hem ger çek hem de he sap ver -
me il ke le ri ne uy gun ol ma lý dýr. "Özen li", baþ tan sav ma ol ma yan, so ru nun kar þý lý ðý ni te li ði ni ta þý yan,
il gi siz ko nu la rý içer me yen an la mý na dýr. Ger çe ðe uy gun luk ile ger çe ði ay nen yan sý tan doð ru, ya lan
ve al da tý cý ol ma yan bil gi kas te dil miþ tir. "He sap ver me il ke si ne uy gun" kav ra mý, Türk hu ku kun da
ye ni dir. Ta sa rý bu kav ra mý 200 ün cü mad de de de kul lan mýþ týr (bu mad de nin ge rek çe si ne ba ký nýz).
Kav ram, he sap ver me ko nu mun da bu lu nan bir ki þi nin he sap ve re ce ði, ya ni so rum lu ol du ðu ki þi ye
ver mek le yü küm lü ol du ðu kap sam lý, içe rik li ve bel ge li bil gi yi ifa de eder.

Bil gi ku ral ola rak söz lü ve ri lir. An cak ya zý ile güç len di ri le bi lir. 
Üçün cü fýk ra: Þir ket sýr la rý nýn ve ko run ma sý ge re ken þir ket men fa at le ri nin bil gi ver me nin sý -

ný rý ný oluþ tur du ðu üçün cü fýk ra da açýk ça be lir til miþ tir. Bu sý nýr hem bil gi al ma yý hem de in ce le me
hak ký ný kap sar. Çün kü, ge nel ku ru la sa de ce sað du yu lu ve iyi ni yet li pay sa hip le ri ka týl ma mak ta, bu
ku rul lar ra kip ler ce de iz le ne bil mek te dir. Ýn ce le me yi ya pan pay sa hip le ri nin ger çek ama cý çok çe þit -
li ola bi lir. Bu amaç la rýn bir kýs mý bil gi al ma hak ký nýn ama cý ile bað daþ ma ya bi lir, hat ta ona ters dü -
þe bi lir. Eþit iþ lem il ke si uya rýn ca her pay sa hi bi ne bu hak ta nýn dý ðý için söz ko nu su hak ka sý nýr ko -
nul ma sý men fa at ler den ge si ge re ði dir. Mo dern akým bil gi al ma hak ký nýn ge niþ le til me si yö nün de ol -
ma sý na rað men ka nun lar sý nýr lar be lir le mek te dir. Ge nel ka bul gö ren sý nýr, þir ket sýr rý bað la mýn da
þir ket men fa ati dir. Ta sa rý da bu sý ný rý be nim se miþ tir. 
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Hü küm, (esin le nen Ýsv. BK m. 697 (2)'de ol du ðu gi bi) ne "þir ket sýr rý" ne de "ko run ma sý ge re -
ken þir ket men fa ati" kav ram la rý ný ta ným la mýþ týr. Bu nun se be bi, dar ve ya ge niþ bir ta ným la uy gu la -
ma yý don dur ma mak ve ya ge niþ let me mek öze ni dir. Þir ket sýr rýn da, ra kip bir þir ke tin bil me di ði, öð -
ren me me si ge re ken, þir ke tin za ra rý na kul la na bi le ce ði, el de et mek için ça lýþ tý ðý, pe þin de ola bi le ce ði
"bil gi" öl çü sü ka bul edi le bi lir. Ra kip le rin ula þa bi le ce ði, çe þit li kay nak lar ara cý lý ðý ile el de ede bi le -
ce ði, ve ri le ri ve bil gi le ri kul la na rak yo rum la ma/de ðer le me ile çý ka ra bi le ce ði bil gi ler sýr ola maz. Þir -
ket men fa at le ri nin za ra ra uð ra ma sý, þir ket iþ let me si nin, bað lý þir ket le ri nin, müþ te ri ler çev re si nin, da -
ðý tým ka nal la rý nýn ve iliþ ki le ri nin vs.'nin kay ba uð ra ma sý ve ya bu ni te lik te pek de uzak ol ma yan bir
teh li ke nin var lý ðý de mek tir. Za rar ile sa de ce mal var lý ðý za ra rý kas te dil me miþ tir. 

Ya ban cý mah ke me ka rar la rý ve öð re ti, bir ta raf tan kay býn so mut ni te lik ta þý ma sý ný ara ya rak key -
fi red le rin önü ne geç me ye ça lýþ mak ta, di ðer ta raf tan da men fa at ler (þir ket men fa ati/bil gi al ma men -
fa ati) den ge si nin ku rul ma sý na ça ba har ca mak týr. 

Dör dün cü fýk ra: Bil gi al ma hak ký, ge re ðin de þir ke tin ti carî def ter le ri ile ya zýþ ma la rý nýn in ce -
len me si ni de ge rek ti re bi lir. Bil gi al ma hak ký nýn ge nel ku rul için de ve dý þýn da in ce le me hak ký na dö -
nü þe bil me si için ge nel ku ru lun iz ni ve ya yö ne tim ku ru lu nun ge rek li dir. 

Ýn ce le me nin ko nu su ku ral ola rak þir ke tin def ter le riy le ya zýþ ma la rý dýr. An cak ka nun in ce le me
hak ký ný kay nak ka nun dan fark lý ola rak bir so ru bað la mýn da ta ný mýþ týr. 

Be þin ci fýk ra: Bil gi al ma ve in ce le me hak la rý pay sa hi bi ne ta ný nan da va hak ký ile güç len di ril -
miþ tir. Pay sa hi bi sa de ce açýk bir red ha lin de de ðil, ta lep le ri nin ce vap sýz bý ra kýl ma sý ve ya ce va býn
er te len me si du ru mun da da hem bil gi al ma hem de in ce le me hak ký ný bir mah ke me ka ra rý ile ba þa rý -
ya ulaþ tý ra bi lir. Ta le bin ce vap sýz bý ra kýl ma sý ye ter siz he sap ver me il ke si ne uy ma yan ce vap la rý da
kap sar. Be þin ci fýk ra mah ke me ka ra rý nýn hýz la ve ril me si ni sað la ma ya ve tem yi zi de ký sa sü re de so -
nuç lan dýr ma ya yö ne lik hü küm le ri de içer mek te dir.

Al týn cý fýk ra: Be þin ci fýk ra ile her iki hak ka da mük te sep ve sý nýr lan dý rý la maz bir hak ni te li ði -
ni ka zan dý rýr (Ta sa rý m. 452). Bu hak la rýn iki si nin ve ya bun lar dan bi ri nin Ta sa rý nýn 452 nci mad de -
si an la mýn da vaz ge çi le mez hak olup ol ma dý ðý öð re ti ile mah ke me ka rar la rý na bý ra kýl mýþ týr. 

Mad de 438 - 1937 ta rih li Alm. POK 118 in ci pa rag ra fýn dan esin le ni le rek 6762 sa yý lý Ka nu nun
348 in ci mad de si ile Türk hu ku ku na ge ti ri len özel de net çi, bu Ka nu nun alt mýþ yýl lýk uy gu la ma sý nýn
so nuç la rý ve Av ru pa'da ki ge liþ me ler gö zö nün de tu tu la rak Ta sa rý nýn 438 ilâ 444 ün cü mad de le rin de
ye ni den dü zen len miþ tir. Ye ni hü küm ler ka le me alý nýr ken Ýsv. BK m. 697a-697g gö zö nün de tu tul -
muþ tur. Alm. POK'da sý ra sýy la 1969, 1985 ve 1998 yýl la rýn da ya pý lan de ði þik lik ler le söz ko nu su ku -
rum Al man ya'da ol duk ça kar ma þýk bir ya pý ya dö nüþ müþ, üç yer de fark lý hü küm le re ko nu ol muþ tur.
Bu se bep le, Tür ki ye'nin ge rek si nim le ri ne ce vap ver mek ten uzak laþ mýþ týr. Bu se bep le ye ni dü zen le -
me ler de Ýs viç re'den ya rar la nýl mýþ týr.

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra da hük me bað la nan özel de ne tim is te mi her pay sa hi bi ne ta nýn mýþ bi -
rel bir hak týr. Pay sa hi bi nin bu hak ký ge nel ku ru lun ira de si ni bað la yan bir öne ri hak ký de ðil dir. Oy lan -
ma sý zo run lu ol mak la bir lik te ge nel ku rul öne ri yi red de de bi lir. An cak, ge nel ku ru lun ta le bi red det -
me si nin önem li bir so nu cu var dýr: Red üze ri ne az lýk, mah ke me den özel de net çi atan ma sý ný ta lep ede -
bi lir; ya ni ge nel ku ru lun red di or ta ya az lýk hak ký ný çý ka rýr. Sis tem, ge nel ku ru lun red ka ra rýy la ta le -
bin et ki siz kal ma sý na ola nak bý ra kýl ma ya cak tarz da oluþ tu rul muþ tur. Ay rý ca, ta lep le bir lik te de ne tim
me ka niz ma sý nýn ha re ke te geç me si sað lan mýþ týr. Ger çek ten bir pay sa hi bi özel de ne tim ta le bin de bu -
lun muþ sa, ge nel ku ru lun bu ta le bi red det me si me ka niz ma yý dur dur ma dý ðý gi bi, ge nel ku rul ta le bi ka -
bul edip, is te di ði ki þi yi özel de net çi se çe rek de ne ti min is te di ði gi bi ya pýl ma sý ný sað la ya ma ya cak týr.
Her iki hal de de, özel de net çi yi mah ke me se çe cek, özel de ne tim ger çek le þe cek tir. Bu, ku ru mu iþ le -
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mez lik ten kur ta ra cak önem li bir ye ni lik tir. Pay sa hi bi nin ge nel ku rul da özel de ne tim ta le bi ni ya pa bil -
me si için gün dem de bu ko nu da mad de bu lun ma sý þart de ðil dir. Gün de me bað lý lýk il ke si bu ku ru mu
iþ le mez li ðe mah kum et mek te dir. Ni te kim 6762 sa yý lý Ka nu nun alt mýþ yýl lýk uy gu la ma sýn da söz ko -
nu su þar týn sa kýn ca la rý açýk ça gö rül müþ, hü küm na di ren uy gu la na bil miþ tir. Za ten Ýsv. BK 700 (3)'de
de özel de ne tim is te mi nin gün de me bað lý lýk il ke si nin bir is tis na sý ol du ðu açýk ça be lir til miþ tir. 

Ta le bin kö tü ye kul la nýl ma sý ve þir ke te za rar ver me si teh li ke si nin azal týl ma sý ama cýy la, pay sa -
hi bi nin bu öne ri yi ya pa bil me si bir ön þar ta ve ba zý maddî þart la rýn var lý ðý na bað lan mýþ týr. Maddî
þart lar bir an lam da ge rek li lik þart la rý dýr. Ön þart, özel de ne tim is te nen ko nu da, bil gi al ma ve ya in ce -
le me hak ký nýn kul la nýl mýþ ol ma sý dýr. Bu þar týn ger çek leþ ti ði ge nel ku rul tu ta na ðýy la is pat la nýr (m.
422). Ön þart özel de ne ti mi bil gi al ma hak ký na bað la mak la, iki ku ru mun bir lik te yo ru mu nu ge rek li
du ru ma ge tir mek te dir. Ön þart, bil gi ver me nin baþ tan sa var ca sý na ya pýl ma sý ný da ön le mek ama cý na
yö ne lik tir. 

Bi rin ci maddî þart, özel de ne ti min pay sa hip li ði hak la rý nýn, özel lik le oy hak ký nýn kul la ný mý yö -
nün den ge rek li ol ma sý dýr. Baþ ka bir de yiþ le, pay sa hi bi nin bu öne ri yi ya pa bil me si için, oyu nu kul la -
na bil me si yö nün den bil gi al ma sý ge rek li ol ma lý dýr. Bu bað lan tý ile þir ket dý þý men fa at sað la mak, bir
ka ra rý ön le mek ve ya tak tik bir üs tün lük el de et mek ama cýy la ta lep te bu lu na rak özel de ne tim ku ru -
mun kö tü ye kul la nýl ma sý nýn ön len me si amaç lan mýþ týr. Ýkin ci þart, özel de ne ti min ko nu su nu be lir li
olay la rýn oluþ tur ma sý dýr. "Be lir li" ile, bel li tür de, ni te lik te ve önem de olay kas te dil me miþ tir. "Be lir -
li", olay bað la mýn da ta ným la na bi len, içe ri ði ve sý nýr la rý be lir li olan, ge nel ni te lik ta þý ma yan an la mý -
na ge lir. Be lir li ko nu þir ke tin her han gi bir iþi, iþ le mi, ka ra rý, fi nan sal du ru mu, fi nans man ih ti ya cý,
ha kim þir ke tin (iþ let me nin) ka rar la rý ve ya þir ke te ver di ði ka yýp lar ola bi lir. Bað lý þir ket ve ya þir ket -
ler hak kýn da özel de ne tim ta le bin de bu lun mak ise, "bað lý lýk" un su ru na rað men, bað lý þir ke tin ay rý
tü zel ki þi li ði se be biy le sý nýr la ra ta bi dir. Özel de ne ti min il gi li þir ket te, ya ni ye rin de ya pý la ma ma sý,
bað lý þir ket ten ka nunî þart la ra bað lý ka lý na rak bil gi alý na bil me si þir ket te ki "sý nýr lar"ýn ba zý la rý ný
oluþ tu rur.

Özel de ne tim ta le bin de sa de ce pay sa hi bi bu lu na bi lir. Ýn ti fa hak ký ve tah vil sa hi bi ne ve ala cak -
lý la ra bu hak ta nýn ma mýþ týr. Söz ko nu su hak kýn aný lan ki þi le re esas söz leþ me ile ve ri lip ve ri le me ye -
ce ði tar týþ ma ya açýk týr. Bil gi al ma ve ya in ce le me hak ký ný kul lan mýþ pay sa hi bi ile özel de ne tim is te -
yen pay sa hi bi nin ay ný ki þi ol ma sý zo run lu de ðil dir; an cak ko nu ay ný ol ma lý dýr. 

Ge nel ku rul da bu ko nu da ta lep te bu lun ma, mah ke me ye baþ vu ru için tü ke til me si ge rek li bir aþa ma dýr. 
Ge nel ku rul ta le bi ka bul et miþ ol sa bi le, 6762 sa yý lý Ka nu nun ve Alm. POK 142 nci pa rag ra fý -

nýn ak si ne, özel de net çi mah ke me ce ata nýr. Bu yol la ta raf sýz lýk sað lan mýþ, ku ru ma gü ven ka zan dý -
rýl mýþ týr. Otuz gün lük sü re bir dü zen hük mü olup, hak dü þü rü cü ni te lik ta þý ma mak ta dýr. Mah ke me,
þart la rýn mev cut olup ol ma dý ðý ný in ce le ye rek ka ra rý ný ve rir. Hük mün laf zý na gö re, in ce le me nin dos -
ya üze rin den ya pýl ma sý ge re kir. Ta le bin bir eda da va sý þek lin de ile ri sü rül me si ne ve mah ke me nin ta -
raf la rý din le mek is te me si ne en gel bu lun ma mak la bir lik te, zo run lu ðun ku ru mun ama cý ile bað daþ ma -
ya bi le ce ði dü þü nül mek te dir.

Mad de 439 - Bi rin ci fýk ra: Ge nel ku rul özel de ne tim ta le bi ni red det ti ði tak dir de or ta ya az lýk
hak ký çý kar. Baþ ka bir de yiþ le, pay sa hi bi özel de ne tim ta le bin de bu lun muþ, an cak ta lep ge nel ku rul
ta ra fýn dan red de dil miþ se, sa de ce az lýk mah ke me den özel de net çi ta yin et me si ni is te ye bi lir. Red,
özel de net çi ta le bi nin ile ri sü rü le bil me si nin þek li ve maddî þart la rý ný de ðiþ ti rir. Az lýk kav ra mý hü -
küm de þir ke tin hal ka açýk olup ol ma ma sý na gö re fark lý ta ným lan mýþ týr. Ser ma ye si çok bü yük olan
þir ket ler de, hü küm de ki yüz de le re ula þýl ma sý güç ola bi le ce ðin den sa bit bir mik tar da ön gö rül müþ tür.
Yüz de le rin ve sa bit mik ta rýn esas söz leþ me ile ar tý rýl ma sý ge çer siz dir. Üç ay lýk sü re hak dü þü rü cü dür.
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Ýkin ci fýk ra: Mah ke me nin, az lý ðýn ta le bi üze ri ne özel de net çi ata ya bil me si için, 438 in ci mad -
de de ki þart la rýn so mut olay da va ro lup ol ma dýk la rý ný in ce le me si ya nýn da, ikin ci fýk ra da yer alan þar -
tý da ara ma sý ge re kir. Söz ko nu su ek þart, ka nu nun ve ya esas söz leþ me nin ihlâl edil me si su re tiy le
þir ke tin ve ya pay sa hip le ri nin za ra ra uð ra týl mýþ ol ma sý dýr. Ýhlâl ano nim þir ket ler hu ku ku nun ya zý sýz
ku ral la rý na ay ký rý lý ðý da kap sar. Bu ek þar týn usul hu ku ku an la mýn da mu te ber de lil ler le is pa tý þart
ko þul ma mýþ, ik na edi ci ol gu lar la ve ya inan dý rý cý bir þe kil de or ta ya ko nul ma sý ye ter li gö rül müþ tür.
Za rar ile borç lar hu ku ku an la mýn da mal var lý ðý ek sil me si kas te dil miþ tir.

Mad de 440 - Mah ke me ka ra rý ný ver me den di lek çe sa hi bi ni (sa hip le ri ni) din le mek zo run da ol -
du ðu gi bi bü tün maddî ve þek li þart la rý da ara mak la yü küm lü dür. "Ýk na edi ci" ol ma þar tý bu ra da de -
ðer len di ri lir. Mah ke me mes lekî bil gi ve de ne yi mi ne gö re "ik na edi ci" ol ma un su ru nun ger çek le þip
ger çek leþ me di ði ne ka rar ve rir.

Mah ke me nin ta le bi ye rin de gör me si du ru mun da, ta lep çer çe ve sin de özel de ne ti min ko nu su nun
be lir le me si zo run lu dur. 

Mad de 441 - Bi rin ci fýk ra: "Ya rar lý Sü re" iba re si açýk la ma yý ge rek tir mek te dir. Çün kü, kas te -
di len makûl sü re de ðil dir. Bu iba re (me haz da ol du ðu gi bi) bi linç le kul la nýl mýþ týr. Özel de ne tim, pay -
sa hip li ði hak la rý nýn kul la nýl ma sý ile bað lan tý lý ol du ðun dan bu de ne ti min ama ca ya rar lý ola bi le cek bir
sü re için de bi ti ril me si ve ay ný sü re için de ra po run ve ril me si ge re kir. Ra po run ge cik me si ku rum dan
bek le nen ya ra rýn or ta dan kalk ma sý na se bep ola bi lir. Ya rar lý sü re ama ca uy gun sü re an la mý na ge lir.
Di ðer yan dan özel de ne ti min þir ke tin fa ali ye ti ni ak sat ma ma sý, ona yük ol ma ma sý da uyul ma sý ge -
re ken ko þul lar dan bir di ðe ri dir. 

Üçün cü fýk ra: Ýkin ci fýk ra, özel de net çi nin in ce le me, bil gi al ma hak ký ný dü zen le mek te dir. Ýn -
ce le me hak ký kay nak Ýsv. BK m. 697d'de yer al ma mak ta, ge rek çe de bil gi al ma hak ký nýn bu hak ký
da kap sa dý ðý na iþa ret edil mek te, öð re ti de de ay ný gö rüþ ço ðun luk ça sa vu nul mak ta dýr. Özel de net çi -
nin gö re vi ni ya pa bil me si bil gi al ma sýn dan da ha çok þir ket te biz zat in ce le me ya pa bil me si ni ge rek -
tir di ðin den bu hak da Alm. POK 145 (1) pa rag ra fýn da ol du ðu gi bi TK'da açýk ça zik re dil miþ tir. Özel
de ne tim bel li bir ko nu ile çer çe ve len di ði için in ce le me ve bil gi al ma hak ký da bu ko nu ile sý nýr lý dýr.
Hü küm de, bil gi ver me ile yü küm lü ki þi ler sý nýr lý sa yý il ke si ile gös te ril me miþ tir. Hü küm'de ki "kay -
yým" söz cü ðü yed di emi ni ve ben zer ko ru yu cu la rý da kap sa ya cak tarz da ge niþ yo rum lan ma lý dýr. 

Özel de net çi nin þir ket te in ce le me si ni ya par ve bil gi alýr ken güç lük le kar þý laþ ma sý, hat ta þir ke -
te so kul ma ma sý, def ter le re ve di ðer bel ge le re ulaþ ma sý nýn en gel len me si, bil gi ve ril me si nin red de -
dil me si ve bu tav rýn "gö rev çer çe ve si" ih ti la fý na da yan dý rýl ma sý ola sý dýr. Bü tün bu hal ler de özel de -
net çi nin gö re vi ni ya pa bil me si için mah ke me ye baþ vu ra bil me si hak ký ona ta nýn mýþ týr. Hü küm de ki
"ih ti laf" söz cü ðü ge niþ an la þý lýr. Sa de ce gö rev ko nu su nun sý nýr la rýn dan do ðan ih ti laf lar da de ðil, de -
net çi nin ça lýþ ma sý na baþ ka se bep ler le en gel olun ma sý hal le rin de de Mah ke me ye baþ vu ru la bi lir.
Mah ke me, özel de net çi nin ça lý þa bil me si ni sað la yan ka ra rý ver me li dir. Özel de net çi nin ça lý þa bil me -
si ce za hü küm ile güç len di ril miþ tir. 

Dör dün cü fýk ra: Yan lýþ an la ma la rý ve yön len di ril me le ri ön le mek ama cýy la ra po run ve ril me -
sin den ön ce özel de net çi sap ta dý ðý so nuç la rý þir ket le gö rü þür ve bu so nuç la rýn, in ter alia, doð ru olup
ol ma dýk la rý, yan lýþ an la ma la ra da ya nýp da yan ma dýk la rý, ha ta lý be lir le me ler içe rip içer me dik le ri kar -
þý lýk lý tar tý þý lýr; þir ke tin gö rü þü alý nýr, ya ni özel de net çi ra po run tas la ðý ný þir ke te su nar. Þir ket ile yö -
ne tim ku ru lu  kas te dil miþ tir. 

Bu yü kü mün da ya na ðý vekâlet söz leþ me si nin vekâle tin iyi bir þe kil de ve özen le ye ri ne ge ti ril -
me si dir. Yü kü mün ya pý lýþ þek li ve kap sa mý ile il gi li ola rak 404 ün cü mad de nin bi rin ci fýk ra sý ký yas
yo lu ile uy gu la nýr. 
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Be þin ci fýk ra: Sýr sak la ma yü kü mü sa de ce þir ke te de ðil, her ke se kar þý dýr. 
Mad de 442 - Bi rin ci fýk ra sý: Özel de net çi ken di si ne ve ri len gö rev çer çe ve sin de her þe yi in ce -

ler, fa kat her bil gi yi ve tes pi ti ni ra po ru na ko ya maz; þir ket sýr la rý ný ve þir ke tin ko ru na cak men fa at -
le ri ni gö zet mek zo run da dýr. Müþ te ri ve te da rik çi fir ma la rý lis te si, ma li yet ler, fi yat olu þum la rý, pa -
tent ler ve di ðer fikrî mül ki yet hak la rý ile il gi li bil gi ler þir ket sýr la rý nýn ba þýn da yer alýr. Þir ket sýr la -
rý, özel de ne ti min ama cý ve ko nu su yö nün den zo run lu ise ve zo run lu ol duk la rý öl çü de açýk la na bi lir.
Ay ný ku ral þir ke tin ko run ma ya de ðer men fa at le ri (pro je le ri, ya tý rým la rý, kur du ðu, kur mak ta ol du ðu
ti carî, sý naî, fi nan sal vs. iliþ ki ler gi bi) için de ge çer li dir. Hü küm ne yin açýk la nýp ne yin açýk lan ma -
ya ca ðý ný özel de net çi ye de ðil, þir ke tin ta le bi üze ri ne mah ke me ye bý rak mýþ týr. Mah ke me þir ket sýr la -
rý ve ko run ma ya de ðer men fa at le ri yö nün den ra por da (tas lak ta) bir ayýk la ma (te miz le me) iþ le mi
yap tý rýr. Mah ke me ce ger çek leþ ti ri len bu ayýk la ma usu lü, hük mün men fa at ler den ge si ni sað la yan bir
di ðer özel li ði dir. Çün kü, sis tem özel de net çi nin ra po ru ya zýp ver me si ne, þir ke tin ve di lek çe sa hip -
le ri nin bir sür priz ve ya ol du bit ti ile kar þý laþ ma la rý na mü sa it de ðil dir. 

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra ayýk lan mýþ ra por tas la ðý hak kýn da þir ke te ve di lek çe sa hip le ri ne
gö rüþ be yan et mek ve ek so ru lar sor mak ola na ðý ný ta ný ya rak ama ca hiz met et me yen ve þir ke te za -
rar ve re bi le cek bir ra por ve ril me si ne en gel olun mak is ten miþ tir. 

Mad de 443 - Ge nel ku rul özel de ne tim ya pýl ma sý na iliþ kin öne ri yi ka bul et me miþ ol sa bi le, yö -
ne tim ku ru lu ra po ru ve mah ke me aþa ma sýn da ve ril miþ bu lu nan de ðer len dir me le ri ilk ge nel ku ru la
su nar. Bu nun için ge nel ku ru lun ola ða nüs tü top lan tý ya çað rýl ma sý na ge rek yok tur; an cak az lýk ola -
ða nüs tü top lan tý çað rý sýn da bu lu na bi lir. Az lý ðýn bu hak ký 411 in ci mad de den kay nak la nýr. Ra por, yö -
ne tim ku ru lu nun ve ya az lýk ta lep et me dik çe bir ge nel ku ru lun ka ra rý na ko nu ol maz. Çün kü ra por,
bir yön len dir me, baþ vu ru ve bil gi al ma kay na ðý dýr, bir mü talâadýr. Bað la yý cý de ðil dir. Bir so rum lu -
luk da va sý açýl dý ðýn da da bu ni te li ði ni ko rur. Mü za ke re nin ya pýl dý ðý top lan tý da özel de net çi nin ge -
nel ku rul da bu lun ma sý ge re ði 407 nci mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn ge niþ yo ru mun dan çý kar.

Mad de 444 - Bu mad de, özel de net çi is te min de önem li bir so ru nu çöz mek te ve yar gý la ma gi -
der le ri nin avans ola rak þir ket ta ra fýn dan öden me si ne iliþ kin bir hük me yer ver miþ bu lun mak ta dýr.
An cak, özel þart lar hak lý gös te ri yor sa bu gi der ler kýs men ve ya ta ma men is tem sa hip le ri ne de yük -
le ti le bi le cek tir.

Mad de 445 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 381 in ci mad de si nin tek ra rý dýr. 
Mad de 446 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 381 in ci mad de si nin tek ra rý dýr. 
Mad de 447 - 6762 sa yý lý Ka nu nun yü rür lü ðe gir di ði ilk yýl lar da ge nel ku rul ka rar la rý nýn but -

la ný nýn, ba zý Yar gý tay ka rar la rý na gö re hü küm süz lü ðü nün (ge çer siz li ði nin) bir tes pit da va sý ile ile ri
sü rü lüp sü rü le me ye ce ði tar týþ ma lýy dý. An cak, tar týþ ma ký sa sü re de olum lu so nu ca bað lan dý ve ip tal
edi le bi lir ge nel ku rul ka rar la rý ya nýn da bâtýl ge nel ku rul ka rar la rý nýn da var lý ðý öð re ti de gö rüþ bir li -
ði ha lin de ka bul edil di. Yar gý tay da bu ay rý mý yer le þik iç ti ha dý ha li ne ge tir di. Ýsv. BK m. 706b'den
alý nan Ta sa rý nýn 447 nci mad de si uzun yýl la ra da ya nan Türk uy gu la ma sý ný hük me bað la mak ta, özel -
lik le but lan se bep le ri ni so mut bir þe kil de gös ter mek te dir. 

Te ri me iliþ kin bir açýk la ma ya pýl ma sý da zo run lu dur. Kay nak Ýsv. BK m. 706b'nin ke nar baþ lý -
ðý "Nich tig ke it"dir. Ay ný söz cük Ýsv. BK m. 20'nin ke nar baþ lý ðýn da da yer al mýþ týr. Bu söz cük her
iki mad de nin met nin de de kul la nýl mýþ týr. Aný lan mad de le rin Fran sýz ca la rýn da "nul lité" söz cü ðü bu -
lun mak ta dýr. Bu söz cük le rin Türk Hu kuk lü ga týn da ki ve BK'da ki kar þý lýk la rý "but lan"dýr. Öð re ti de
ge nel ku rul ka rar la rý nýn "hü küm süz lü ðü"nden ve "ge çer siz li ði"nden söz edil mek te dir. Ta sa rý da
Borç lar Ka nu nu ile uyum ama cýy la "but lan" ve "bâtýl" te rim le ri ter cih edil miþ tir. Hü küm süz lük ve
ge çer siz lik te rim le ri doð ru an cak da ha ge niþ te rim ler dir.
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Bâtýl ge nel ku rul ka rar la rý baþ tan iti ba ren hü küm do ður maz lar ve da ha son ra sað lý ða ka vuþ tu -
ru la maz lar; mah ke me ce re sen dik ka te alý nýr lar; def'i ola rak ile ri sü rü le bi le cek le ri gi bi sü re ye bað lý ol -
mak sý zýn bir tes pit da va sý nýn ko nu su nu da oluþ tu ra bi lir ler. Di ðer yan dan, söz ko nu su ka rar lar iþ lem
gü ven li ði yö nün den bir önem li sa kýn ca yý içe rir ler. Þir ke tin bir ka ra rý nýn, ka ra rýn alýn ma sýn dan yýl lar
son ra bi le but la ný nýn ile ri sü rü le bil me si teh li ke si ve teh di di, þir ket yö ne ti min de pay sa hip le rin de, ala -
cak lý lar da ve ser ma ye pi ya sa sýn da ki po tan si yel ya tý rým cý lar da bü yük te dir gin li ðe se bep ola bi lir. Yýl -
lar son ra but la nýn mah ke me ce tes pi ti ise o ka ra rýn kur du ðu bir çok iliþ ki yi ço ðu kez ge ri ye et ki li ola -
rak or ta dan kal dý rýr. Bu sa kýn ca sý se be biy le mah ke me le rin ge çer siz lik ka rar la rý ný ay rýn tý lý ve çok yön -
lü de ðer len dir me ler so nu cu sa ký na rak ver me le ri ya nýn da, ka nun ko yu cu nun da ip tal edi le bi lir lik ile
but la nýn sý nýr la rý ný açýk ça be lir le me si ge re kir. Hük mün me ha zý olan Ýsv. BK m. 706b, bu yön den Ýs -
viç re dok tri nin de eleþ ti ri lir. Aný lan hük mün çiz gi yi iyi çi ze me di ði, teh li ke yi or ta dan kal dý ra ma dý ðý
ile ri sü rü lür. An cak, da ha iyi bir dü zen le me ye iliþ kin her han gi bir öne ri de ya pýl ma mýþ týr.

Ta sa rý nýn bâtýl ge nel ku rul ka rar la rý sý nýr lý sa yý (nu me rus cla usus) be lir le me si doð ru ol maz dý.
Böy le ya pýl say dý bâtýl sa yý la bi le cek bir çok ge nel ku rul ka ra rý hük mün dý þýn da ka la bi lir di. Tüm but -
lan hal le ri nin ve se bep le ri nin ka nun da gös te ril me si ve ya ta ným lan ma sý ise imkânsýz dýr. Onun için
bâtýl ka rar la rý iki ka te go ri ye ayýr mak, þe kil yö nün den bâtýl ge nel ku rul ka rar la rý ný ve ya se bep le ri ni
be lir le me yi iç ti ha ta ve öð re ti ye bý rak mak, ko nu açý sýn dan bâtýl ge nel ku rul ka rar la rý na da  sý nýr la yý -
cý ol ma mak la bir lik te, ör nek ler gös te re rek - ke sin çiz gi ler le iþa ret et mek en isa bet li yol ola rak de -
ðer len di ril miþ tir. Þe kil yö nün den ge çer siz ka rar la rýn sap tan ma sýn da  teh li ke ve teh dit ler den sa kýn -
ma il ke si ne aðýr lýk ve re rek - mah ke me le rin ge rek li öze ni gös te re cek le ri inan cý ile sis tem be nim sen -
miþ tir. Bu se bep le, 447 nci mad de ge nel ku ru lun özel lik le bâtýl olan ka rar la rý ný ka te go ri ler ha lin de
gös ter miþ tir. Hü küm de ki, "özel lik le" söz cü ðü ge çer siz Ge nel Ku rul ka rar la rý nýn sa de ce mad de de
be lir ti len ka rar lar dan iba ret ol ma dý ðý ný, ya ni mad de nin sý nýr lý sa yý (nu me rus cla usus) ni te li ði ta þý -
ma dý ðý ný ifa de et mek te dir. An cak, hem "özel lik le" söz cü ðü nispî bir sý ný rý ifa de et mek te hem de se -
çi len ka rar ka te go ri le ri, ka nun ko yu cu nun ko nu ya sa ký na rak ve ih ti yat la yak laþ tý ðý ný or ta ya koy -
mak ta dýr. Sa kýn ma, hük mün içer di ði bir il ke dir. Özel lik le söz cü ðü bu se bep le sý nýr la yý cý bir iþ le ve
de sa hip tir. Ko nu su iti ba rýy la bâtýl olan ge nel ku rul ka rar la rý, ba zý ni te lik le re sa hip pay sa hip li ði hak -
la rý ný kal dý ran ve ya sý nýr lan dý ran, ano nim þir ke tin te mel ya pý sý ný bo zan ve ser ma ye nin ko run ma sý
il ke si ne ay ký rý olan ka rar la ra öz gü len miþ tir. Bu nun dý þýn da ki bâtýl ge nel ku rul ka rar la rý nýn tes pi tin -
de ise but la nýn ikin cil li ði il ke si uy gu la nýr. Bu il ke, özel se bep ler do la yý sýy la ip tal et me nin ye ter li ve
tat min edi ci bir yap tý rým oluþ tur ma dý ðý hal ler de hu ku kun ge nel hü küm ve il ke le ri ne gö re but la na
ka rar ve ril me si an la mý ný ta þýr. Sa kýn ma il ke si nin özel lik le þeklî se bep le rin (ek sik lik ve ak sak lýk la -
rýn) but la na yol aç tý ðý hal ler de gö ze til me si ge re kir. Ya ban cý mah ke me ka rar la rý söz ko nu su hal de
but la ný söz de ge nel ku rul ka rar la rý ve "ka rar ol ma yan ge nel ku rul ka rar la rý"na in dir ge mek te dir.

Hü küm de zik re di len pay sa hip li ði hak la rý ile il gi li mad de le rin ge rek çe le ri ne ba kýl ma lý dýr. Ay rý -
ca, "ano nim þir ke tin te mel ya pý sý" ve ser ma ye nin ko run ma sý ile il gi li ola rak 391 in ci mad de nin ge -
rek çe si in ce len me li dir.

Mad de 448 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 381 in ci mad de den alýn mýþ týr.
Mad de 449 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 382 nci mad de den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 450 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 383 ün cü mad de den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 451 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 384 ün cü mad de den ay nen alýn mýþ týr.
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BE ÞÝN CÝ KI SIM
Esas Söz leþ me nin De ðiþ ti ril me si

BÝ RÝN CÝ AYI RIM
Ge nel Ola rak

Mad de 452 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 385 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý ný ba zý de ði þik lik -
ler le tek rar et mek te dir. Mük te sep hak lar kav ram ola rak ko run muþ tur. Bu su ret le mük te sep hak lar Ta -
sa rý ta ra fýn dan ta nýn mýþ týr. Ta sa rý, 6762 sa yý lý Ka nu nun "mün fe rit pay sa hip le ri nin bu sý fat la ha iz ol -
duk la rý mük te sep hak lar da rý za la rý ol mak sý zýn de ði þik lik ya pý la maz" hük mü ne yer ver me miþ, ay rý ca,
mük te sep hak la rý ye ter siz bir þe kil de ta ným la yan ve mük te sep hak la rý sa yan ikin ci fýk ra yan lýþ an la ma -
la ra yol aç tý ðý için çý ka rýl mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nun da ki lis te mük te sep hak la rýn tü mü nü içer me di ði gi -
bi, mük te sep hak la rýn fark lý tür de hat ta de re ce de ola bi le cek le ri ne de iþa ret et mek te dir. Ta ným ise, mük -
te sep hak la rýn tü mü nü kap sa mý yor du. Ay rý ca 6762 sa yý lý Ka nun çe þit li mad de le ri ile de çe liþ ki için de -
dir. Ba zý mük te sep hak lar mut lak ni te lik ta þýr ken ba zý la rý ni te lik le rin den þüp he edi le bi le cek öl çü de sý -
nýr lan dý rý la bi li yor du. Kav ra mýn (Ýsv. BK'nýn ak si ne) mu ha fa za edil me si nin se be bi ka nu nun bu tür hak -
la ra çe þit li hü küm le rin de yer ver me si ve esas söz leþ me ile de bu ni te lik te hak oluþ tu ra bil me si dir. Ni -
te kim kav ra mýn ka nun dan ta ma men çý ka rýl dý ðý Ýs viç re'de hu kukî du rum de ðiþ me miþ tir. 

Hü küm de mük te sep hak la rýn bir yön den bir tü rü nü oluþ tu ran baþ ka bir yön den de mezkûr hak -
lar dan ta ma men fark lý özel lik le ri olan vaz ge çil mez hak la ra da kav ram ola rak yer ve ril miþ tir. 

Mad de 453 - Mad de, 333 ün cü mad de ye uy gun ola rak ye ni den ka le me alýn mýþ týr.
Mad de 454 - Hü küm, ba zý de ði þik lik ler le 6762 sa yý lý Ka nu nun 389 un cu mad de si nin tek ra rý dýr.
Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 389 un cu mad de nin bi rin ci cüm le si ni kar þý la yan bi rin ci

fýk ra da ki, ba zý söz cük le rin ye ni len me si dý þýn da ki tek de ði þik lik "in faz edi le mez" ye ri ne "uy gu la na -
maz" söz cü ðü nün kul la nýl ma sý dýr. Bu de ði þik lik ge nel ku rul ka ra rý na da ha uy gun olup her han gi bir
fark lý hük me ve so nu ca se bep ol maz; da ya nak oluþ tur maz. "Ýn faz" söz cü ðü mah ke me ka rar la rý nýn
ye ri ne ge ti ril me si an la mý ný ifa de et mek te dir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra hem yö ne tim ku ru lu na bel li sü re le re uya rak özel ku ru lu top lan tý ya ça ðýr -
ma zo run lu ðu ge ti ril miþ hem de bu ku ru lun ihmâli ha lin de, her im ti yaz sa hi bi ne çað rý için mah ke me ye
baþ vur ma hak ký ta ný ya rak özel ku ru lun top lan tý ya çað rýl ma ma sý teh li ke si ni or ta dan kal dý rýl mýþ týr.

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra da, ge nel ku rul dan fark lý bir þe kil de, özel ku rul için özel top lan tý
ve ka rar ni sa bý gös te ril miþ tir. Ýz le yen top lan tý lar da düþ me yen bu aðýr ni sap lar la þir ke tin ko run ma sý
ve kü çük bir ço ðun luk la olum suz ka rar alýn ma sý nýn ön len me si amaç lan mýþ týr. Ay rý ca im ti yaz lý pay
hak la rý nýn ihlâl edil me si ha lin de ge rek çe nin be lir til me si zo run lu ðu ön gö rü le rek mah ke me le rin de -
net le me le ri ni ko lay laþ týr mak ama cý gü dül müþ tür. Bu zo run lu luk özel lik le mad de nin son fýk ra sý yö -
nün den ge rek li gö rül müþ tür.

Dör dün cü fýk ra: Dör dün cü fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun yü rür lü ðü dö ne min de çok tar tý þý lan bir
so ru nu çö zü me ulaþ týr mak ta dýr.

Be þin ci fýk ra: Bu ye ni hü küm þir ke ti ko ru mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. Çað rý ya rað men top -
lan tý nýn ni sap la ra ula þý la ma dý ðý için ya pýl ma ma sý, ge nel ku rul ka ra rý nýn sü rün ce me de kal ma sý so nu -
cu nu do ður mak ta ve uy gu la ma nýn ge cik me si, þir ke te za rar ver mek te dir.

Al týn cý fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nun da ki boþ luk açýk bir hü küm le dol du rul muþ tur.
Ye din ci fýk ra: Özel ku ru lun ka ra rý nýn ip ta li nin da va edi le bil me si 6762 sa yý lý Ka nun da yer al -

ma mak la bir lik te an cak dok trin ve Yar gý tay ta ra fýn dan ka bul edil miþ ti. Son fýk ra, bu boþ lu ðu ký sa,
açýk bir hü küm le dol dur mak ta dýr. Hü küm de da va lý gös te ril miþ ve da va aç ma sü re si ký sal týl mýþ týr. 
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Mad de 455 - Mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 390 ýn cý mad de si ni kü çük bir de ði þik lik le tek rar la -
mak ta dýr. Hü küm de de ðiþ tir me ka ra rý nýn tes cil den ön ce üçün cü ki þi le re kar þý hü küm ifa de et me ye -
ce ði ne açýk lýk ge ti ril miþ tir. 

ÝKÝN CÝ AYI RIM
Özel De ði þik lik ler

Mad de 456 - Hük mün bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si 6762 sa yý lý Ka nu nun 391 in ci mad de -
si nin bi rin ci fýk ra sý (1) hük mü nü de vam et tir mek te, ikin ci cüm le ise nis pe ten ihmâl edi le bi lir, (ifa
edil me miþ) tu tar la rýn ser ma ye ar tý rý mý ný en gel le me ye ce ði ni hük me bað la mak ta dýr. Ýkin ci fýk ra ar tý -
rým usu lü ne iliþ kin olup açýk la ma yý ge rek tir me ye cek ka dar açýk týr. Üçün cü fýk ra, sü rün ce me de bý -
ra ký lan ar tý rým la rý ge çer siz sa ya rak uy gu la ma da ki bir ih ti ya ca ce vap ver miþ tir. Dör dün cü fýk ra fe sih
da va sý ile tes cil il ke le ri nin ser ma ye ar tý rým la rýn da da ký yas yo lu ile uy gu lan ma sý ný sað la mak ta dýr.
Be þin ci fýk ra ya rað men 355 in ci mad de ye gön der me ya pýl ma sý nýn se be bi tes ci lin ku ru cu et ki si dir.

Mad de 457 - Bu hü küm, ku ru luþ ta ki 349 un cu mad de ye ko þut tur. Ýki mad de ara sýn da ki fark -
lar ku ru luþ ile ser ma ye ar tý rý mý ara sýn da ki fark lar dan doð mak ta dýr. An cak il ke ler ay ný dýr. Hük mün
ön gö rül me ama cý ve zir ve nok ta la rýy la an la mý için 349 un cu mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr.

Mad de 458 - Mad dey le il gi li ola rak 351 in ci mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr.
Mad de 459 - Mad de esas ser ma ye sis te min de, ser ma ye ta ah hü dü yo luy la ser ma ye ar tý rý mýn da

iþ ti rak ta ah hü dü nün içe ri ði ve þek li ile uy gu la na cak hü küm le ri gös ter mek te dir. Mad de nin bi rin ci ve
ikin ci fýk ra la rý 6762 sa yý lý Ka nu nun 283 ün cü mad de sin den esin le ne rek an cak çok da ha sa de bir
tarz da ka le me alýn mýþ týr.

Üçün cü fýk ra da aný lan hü küm le rin ge rek çe le ri ne ba kýl ma lý dýr.
Mad de 460 - Bi rin ci fýk ra: Hal ka açýk ol ma yan bir ano nim þir ket de yö ne tim ku ru lu ser ma ye

ar tý rý mý ný ken di si ne ve ril miþ yet ki ta va ný için de, Ta sa rý da ki hü küm le re gö re ve esas söz leþ me de ön -
gö rü len yet ki len dir me þart la rý uya rýn ca ger çek leþ ti ri le bi lir. Ta sa rý da ki hü küm ler ile kas te di len 332,
460 ve bu mad de de gön der me ya pý lan hü küm ler dir. Esas söz leþ me hü küm le ri ise ih raç prim le ri, im -
ti yaz lý pay lar, rüç han hak la rý ve ko nu la cak ser ma ye ye iliþ kin ola bi lir. Ta sa rý, ko nu la bi le cek ser ma -
ye nin tü rü ne iliþ kin bir sý nýr la ma ge tir me miþ ve ay rý ca pay be del le ri nin han gi oran da öden me si ne
iliþ kin her han gi bir sý nýr ön gör me miþ tir. An cak esas söz leþ me nin aynî ser ma ye ko nul ma sý ný ya sak -
la ma sý na, ih raç edi le cek pay la rýn be del le ri nin tü mü nün öden me si zo run lu ðu ge tir me si ne bir en gel
yok tur. Esas söz leþ me de ka yýt lý ser ma ye ye iliþ kin dü zen le me ye 340 ýn cý mad de nin  ay rýk du rum lar
ha riç - bir en gel oluþ tu ra bi le ce ði dü þü nül me me li dir; me ðer ki, dü zen le me ano nim þir ke te ve/ve ya
ka yýt lý ser ma ye sis te mi ne ay ký rý ol sun.

Ýkin ci fýk ra: Ka yýt lý ser ma ye sis te min de ser ma ye yö ne tim ku ru lu ka ra rýy la ar tý rý la cak týr. Bu -
nun için yö ne tim ku ru lu ön ce, ser ma ye ar tý rý mý nýn ge rek tir di ði þe kil de, esas söz leþ me nin il gi li mad -
de si nin de ði þik (ye ni) þek li ni ha zýr lar. Ta sa rý nýn 333 ün cü mad de si uya rýn ca Ba kan lý ðýn iz ni ni ge -
rek ti ri yor sa bu iz ni alýr. Aný lan mad de ye gö re iz ne ge rek yok sa yö ne tim ku ru lu de ði þik met ni ka ra -
rýy la ke sin leþ ti rir. Du ru ma gö re iz ni alýn mýþ ve ya ken di ka ra rýy la ke sin leþ miþ esas söz leþ me nin de -
ði þik met ni ni, ken di ar týr ma ka ra rý ný, bu ka ra rýn yü rü tül me si için be lir le di ði ku ral la rý esas söz leþ me -
de ön gö rül dü ðü þe kil de ilân eder.

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra bu tür ser ma ye ar tý rý mý nýn or tak hü küm ler (Ta sa rý m. 456-458) dý -
þýn da 459 un cu mad de ye ya pý lan gön der me ile ký yas yo luy la uy gu la na cak hü küm le ri gös ter mek te -
dir. Bun lar 341 ilâ 347 nci mad de ler dir.
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Dör dün cü fýk ra: Yö ne tim ku ru lu bi rin ci fýk ra da be lir til di ði üze re esas söz leþ me de ön gö rü len
yet ki sý nýr la rý için de ar tý rý mý ka ra ra bað lar. Dör dün cü fýk ra yö ne tim ku ru lu nun hak la rýn da ka rar ala -
bil me si için özel ola rak yet ki len di ril miþ ol ma sý ge re ken ko nu la rý gös ter mek te dir. 

Be þin ci fýk ra: SerPK'da ol du ðu gi bi bu tür ar tý rým do la yý sýy la yö ne tim ku ru lu ka rar la rý aley hi -
ne ip tal da va sý açý la bil me si ola na ðý ta nýn mýþ ve be þin ci mad de de uy gu la na cak hü küm ler gös te ril -
miþ tir. 

Mad de 461 - Pay sa hi bi nin ye ni pay al ma hak ký, pay sa hi bi ni ko ru yu cu ku ral lar ko nu la rak ye -
ni leþ ti ril miþ tir. Ay rý ca, ka pa lý þir ket le rin de ka yýt lý ser ma ye sis te mi ni ka bul ede bi le cek le ri gö zö nü -
ne alý na rak yö ne tim ku ru lu na yö ne lik hü küm le re yer ve ril miþ, rüç han hak ký ný kul lan ma sü re si ni be -
lir le me ye yet ki li or gan gös te ril miþ ve pa yýn dev ri nin ký sýt lan dý ðý hal ler de, bu nun ye ni pay al ma hak -
ký nýn sý nýr lan dý rýl ma sý için bir ba ha ne ola rak kul la nýl ma sý na ola nak ve ril me miþ tir. Ye ni pay la rý al -
ma da pay sa hi bi nin ön ce li ði ni vur gu la mak ama cýy la, ke nar baþ lýk ta, uy gu la ma mýz da yay gýn lýk ka -
zan mýþ bu lu nan "rüç han" hak ký ke li me si ne de yer ve ril miþ tir. Eþit iþ lem il ke si nin (Ta sa rý m. 357)
aðýr lý ðý ný du yur du ðu mad de ye ba zý hü küm le rin de Ýsv. BK m. 652b esin ver miþ tir. 

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra her pay sa hi bi nin mev cut ka týl ma ora ný na gö re pay al ma hak ký bu -
lun du ðu nu, 6762 sa yý lý Ka nu nun 394 ün cü mad de si ne na za ran da ha açýk bir ifa dey le be lirt mek te -
dir. Ye ni pay al ma hak ký nýn be lir len me sin de iti barî de ðer esas alý nýr. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra ye ni pay al ma hak ký ný güç len di ren, do la yý sýy la pay sa hi bi ni ko ru yan
dört il ke ye yer ver mek te dir: (1) Mev cut hük mün ak si ne Ta sa rý ya gö re rüç han hak ký esas söz leþ me
ile sý nýr lan dý rý la maz ve kal dý rý la maz. Ye ni sis te me hâ kim olan dü þün ce bu hak kýn kal dý rýl ma ma sý -
nýn, hat ta sý nýr lan dý rý la ma ma sý nýn ge rek li ol du ðu bu yo la an cak is tis na en gi di le bil me si dir. Ýs tis na -
nýn uy gu lan ma sý söz ko nu su ise, ge nel ku rul so mut ola yýn özel lik le ri ne gö re ka ra rý ný ver me li dir.
Esas söz leþ me de yer ala cak ve hak ký kal dýr ma ya ya da sý nýr lan dýr ma ya ola nak ve ren ge nel bir hü -
küm bu te mel dü þün ce ile çe li þir di. (2) Bu hak an cak hak lý se bep le rin var lý ðýn da kal dý rý la bi lir ve ya
sý nýr lan dý rý la bi lir. Hak lý se bep ler sý nýr lý sa yý (nu me rus cla usus) de ðil dir. Ta sa rý da yer alan ör nek ler,
hak lý se bep le rin bu ör nek ler çer çe ve sin de be lir len me si ni ge rek li kýl maz. Þir ke tin fi nan sal men fa at -
le ri, öde me dar bo ða zýn dan kur tul ma, tek no lo ji alýn ma sý gi bi se bep ler de hak lý ni te lik te dir. Ta sa rý nýn
ör nek le ri bir iþ let me nin, iþ let me ký sým la rý nýn, iþ ti rak le ri nin dev ra lýn ma sý gi bi ya pý sal de ði þik lik ler -
le iþ çi le rin þir ke te ka týl ma la rý nýn sað lan ma sý na yö ne lik tir. (3) Bir di ðer güç lü ko ru yu cu hü küm ikin -
ci fýk ra nýn üçün cü cüm le sin de yer alýr. Ye ni pay al ma nýn kal dý rýl ma sý ve ya sý nýr lan dý rýl ma sý, pay sa -
hi bi ol sun ol ma sýn (hak lý lýk te me li ol ma dan) ba zý ki þi le rin ya rar lan dý rýl ma sý nýn ve ba zý pay sa hip le -
ri nin kay ba uð ra týl ma sý ama cý ile kul la ný la maz. Söz ko nu su ku ral la ba zý pay sa hip le ri nin aley hi ne
ya pý lan grup içi ya pý sal de ði þik lik le rin ve pay oran la rý nýn su lan dý rýl ma sý nýn ön len me si amaç lan mýþ -
týr. Bu hü küm ay rý ca, eþit iþ lem, hak la rýn sa ký ný la rak kul la nýl ma sý, ço ðun luk gü cü nün hak lý lýk la sý -
nýr lan dý rýl mýþ bu lun du ðu il ke le ri ne açýk ça vur gu yap mak ta dýr. (4) Aðýr laþ tý rýl mýþ ni sap ise ön le yi ci
ni te li ði ile bir az lýk hak ký oluþ tur mak ta dýr. 

Yu ka rý da ki 1-3 ün cü il ke le re ka yýt lý ser ma ye yi ka bul et miþ ka pa lý þir ket ler de yö ne tim ku ru lu
da uy mak zo run da dýr. Bu ko nu da SerPK'da yer alan il ke le rin sak lý ol du ðu þüp he siz dir.

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra sa de ce on beþ gün lük sü re yi be lir le me mek te, ay ný za man da yö ne -
tim ku ru lu na bir an lam da emir ver mek te dir. Yö ne tim ku ru lu on beþ gün lük kul lan ma sü re si ve re rek
gö re vi ni ka nu na uy gun ola rak ye ri ne ge tir miþ ol maz. Ku ru lun hak kýn "kul la ný la bil me si"ne el ve riþ -
li olan sü re yi ver me li dir.
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Dör dün cü fýk ra: Bu fýk ra ba zý te red düt le ri or ta dan kal dýr mak ve ba zý hu ku ka ay ký rý uy gu la -
ma la ra en gel ol mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. 

Be þin ci fýk ra: Bir ano nim þir ke tin his se se net le ri nin (pay la rýn) dev ri ne ký sýt la ma lar ge ti rir ken
gö zet ti ði men fa at ile pay sa hi bi nin ye ni pay al ma hak kýn dan do ðan men fa ati kar þý laþ tý ðýn da, rüç han
hak ký ter cih edi lir. Hü küm bu il ke yi bir ta raf tan koy mak ta bir ta raf tan da il ke nin uy gu la ma ala ný ný
sý nýr lan dýr mak ta dýr. Bu ter cih il ke si sa de ce pay sa hi bi ola rak rüç han hak la rý ný ko rur; ter cih il ke sin -
den pay sa hi bi ol ma yýp dev ral dý ðý rüç han hak la rý ný kul la nan ki þi ler ya rar la na maz. Bu hu sus be þin ci
fýk ra da "þir ket rüç han hak ký ta ný dý ðý" iba re si ile ifa de edil miþ tir. Pay sa hi bi ol ma yan her han gi bir ki -
þi nin dev ren ha iz ol du ðu rüç han hak la rý ný kul lan ma sý na Ta sa rý 491, 492 ve 493 ün cü mad de le re ko -
nul ma la rý ola na ðý ta nýn mýþ bu lu nan bað la ma hü küm le ri ne da ya ný la rak en gel olu na bi lir.

Mad de 462 - Hü küm ye ni dir. Ýç kay nak lar dan ser ma ye ar tý rý mý na, sa de ce bir mad de ay rýl ma sý
eleþ ti ri le bi lir ve bu ko nu nun da ha faz la hü küm le dü zen len me si nin ge rek li ol du ðu gö rü þü ile ri sü rü -
le bi lir. Bu gö rüþ te mel de doð ru dur. An cak, iç kay nak lar dan ser ma ye ar tý rý mý nýn be del siz pay ih ra cý -
na iliþ kin fon lar la il gi li, fon la rýn ver gi hu ku ku ile sý ký bað lan tý için de bu lun du ðu, ver gi ye tâbi fon -
la rýn iþ le mez li ðe mah kûm ol du ðu unu tul ma ma lý dýr. Ýç kay nak lar dan ser ma ye ar tý rý mý VUK m. 298,
298 mü ker rer ve enf las yon mu ha se be si se be biy le de ge çi ci 25 in ci mad de de ay rýn tý lý hü küm le re
bað lan mýþ týr. Aný lan mad de le rin ba zý maddî hu kuk ku rul la rý içer dik le ri, ba zý ver gi hu ku ku hü küm -
le ri nin maddî hu kuk nor mu ni te li ði ni de ha iz ol duk la rý ger çek tir. Bu hü küm le rin Ta sa rý ya alýn ma la -
rý kar ma þa ya ra ta bi lir. Bu se bep le 462 nci mad de bu ko nu da ki esas la rý ön gör müþ ve ver gi hu ku ku
bün ye sin de yer alan il gi li hü küm le rin maddî hu kuk ni te lik le ri ni ta ný mýþ týr. Mad de de mev zu ata ve
fon la ra bu amaç la gön der me ya pýl mýþ týr. Ay rý ca ar týr ma usu lü ne iliþ kin ku ral lar da ge ti ril miþ tir. 

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra Ta sa rý da ve di ðer mev zu at ta yer alan iç kay nak la rý gös ter mek te ve
mev zu at ta ki fon la ra gön der me yap mak ta dýr. Ýç kay nak lar sý nýr lý sa yý (nu me rus cla usus) ka rak ter ta -
þý maz; fon lar ise be lir len me den mev zu at ta ser ma ye ye ek len me si ne ce vaz ve ri len fon lar ola rak ta -
ným lan mýþ týr. Ta sa rý da yer alan iç kay nak lar esas söz leþ me ve/ve ya ge nel ku rul ka ra rýy la ay rýl mýþ
(is te ðe bað lý) ye dek ak çe ler ile, ka nunî ye dek ak çe le rin ser best ký sým la rý dýr. Di ðer mev zu at ta ise
fon lar söz ko nu su dur Bun la rýn ör nek le ri ye ni den de ðer le me, iþ ti rak ve ta þýn maz sa týþ hâsý latý ve enf -
las yon fo nu dur.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra iç kay nak lar dan ya pý lan ser ma ye ar tý rý mýn da uy gu la na cak iþ le min gü -
ven li ði ni sað la ma ya yö ne lik ku ral la rý gös ter mek te dir. Bu ku ral lar þöy le sý ra la na bi lir: (1) Ýç kay nak -
lar dan ser ma ye ar tý rý mý da bir iþ lem de net çi si nin (Ta sa rý m. 400, son fýk ra) de ne ti mi ne ta bi dir. Bu
tür ser ma ye ar tý rý mýn da, kul la ný lan iç kay na ðýn þir ket te ger çek te var olup ol ma dý ðý ve var lý ðý be lir -
le nir se bu kay na ðýn ar tý rým da kul la ný lan mik tar da var olup ol ma dý ðý esas de net len me si ge re ken so -
run dur. Bu hu sus hem yýl so nu fi nan sal tab lo la rý ný de net le yen de net çi hem de ser ma ye ar tý rý mý de -
net çi si ta ra fýn dan açýk ve ya zý lý bir be yan la (ra por la) ka nýt lan ma lý dýr. Ýþ lem de net çi si ya nýn da de net -
çi nin be ya ný nýn da alýn ma sý nýn se be bi bu de net çi nin iþ let me yi ta ný ma sý dýr. (2) Ýç kay na ðýn ve mik -
ta rý nýn be lir len di ði bilânço nun ta ri hi ile ra por la rýn ta ri hi ara sýn da en çok al tý ay bu lu na bi lir. Bu sü -
re aþýl mýþ sa ka nun iç kay na ðýn kul la nýl mýþ ol ma sý ola sý lý ðý ný bir var sa yým ola rak ka bul et mek te ve
iç kay na ðýn da ha ye ni ta rih li bir bilânço ile doð ru lan ma sý ný ön gör mek te dir. Bu bilânço nun ge nel
ku rul ca onan mýþ ol ma sý þart de ðil dir. Ýþ lem de net çi si nin ona yý ye ter li dir. Ye ni bilânço nun es ki si -
nin de ðer le ri nin re viz yo nu su re tiy le çý ka rýl ma sý, ya ni ko lay laþ tý rýl mýþ en van ter yön te mi nin (TK m.
67) ve ya de ðer le me yi ba sit leþ ti ri ci yön tem le rin (TK m. 81), (so mut olay ger çe ði izin ve ri yor sa)
müm kün dür. 
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Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra nýn bi rin ci cüm le si pay sa hip le ri nin ko run ma sý ama cýy la ko nul -
muþ, is tis na sý bu lun ma yan, baþ ka bir de yiþ le hiç bir se bep le ber ta raf edi le me ye cek olan em re di ci bir
ku ral dýr. Uy gu la ma da, ba zý þir ket le rin, bilânço da ser ma ye ye ek le ne bi le cek bir fon mev cut ken ve ya
böy le bir fo nun he sap la nýp bilânço ya ko nul ma sý yo lu açýk ken, ön ce nakdî ser ma ye ar tý rý mý ya pa rak
ve ço ðu kez bu nun mik ta rý ný yük sek tu ta rak, ar tý rý ma ba zý pay sa hip le ri nin ka tý la ma ma la rýn dan di -
ðer bir grup pay sa hi bi ne ya rar sað la dýk la rý gö rül mek te dir. Ta sa rý bi rin ci cüm le ile bu na ce vaz ol ma -
dý ðý ný em re di ci bir þe kil de ifa de et miþ tir. Ku ral ha kim öð re ti nin ve Yar gý tay'ýn gö rüþ le ri ni ka nun laþ -
týr mak ta dýr. Bu em re di ci ku ra la ay ký rý lý ðýn hu kukî so nu cu but lan dýr.

Ýkin ci cüm le, þir ke tin nakdî ser ma ye ye duy du ðu ge rek si ni min acil ol du ðu ve þir ke tin nakdî ser -
ma ye ar tý rý mý ný der hal yap ma sýn da hak lý se bep le rin bu lun du ðu hal ler dü þü nü le rek Ta sa rý ya ko nul -
muþ tur. Hük mün, bu ön gö rül me ama cý göz den ka çý rý la rak, ba zý pay sa hip le ri ne za rar ver me nin bir
ara cý ola rak kul la ný la maz. Þir ke tin acil nakdî ih ti ya cý ný dik ka te alan bu hük mün uy gu lan ma sý da
mah ke me nin de ne ti mi al týn da dýr. Üçün cü cüm le usu le iliþ kin dir. Dör dün cü cüm le, iç kay nak lar dan
ve fon lar dan ya pý lan ser ma ye ar tý rým la rýn da be del siz pay la rýn ik ti sa bý nýn ken di li ðin den (ip so iu re)
vu ku bul du ðu açýk ça be lir ti le rek te ori ye ve Yar gý tay ka rar la rý na uy gun çö züm ka nun laþ tý rýl mýþ týr. Bu
hü küm uya rýn ca, iç kay nak lar dan ya pý lan ar tý rý mýn ke sin leþ ti ði an, es ki pay, be del siz pay ile do nan -
mýþ ola rak ya ni, es ki pay+be del siz pay dan olu þan pay þek lin de do ðar. Doð ma ip so iu re'dir. Yok sa
bir þir ket or ga ný nýn, be del siz pa yýn ik ti sa bý na iliþ kin bir ka ra ra ne ge rek var dýr ne de or gan la rýn böy -
le bir ka rar al ma ya yet ki le ri var dýr. Bu hü küm uya rýn ca, be del siz pa ya iliþ kin es ki pa ya bað lý hak
bir rüç han hak ký (Ta sa rý m. 461) de ðil dir. Bu se bep le ne sý nýr lan dý rý la bi lir ne kal dý rý la bi lir ne de
bun dan vaz ge çi le bi lir. Son cüm le de yer alan hü küm bu ku ra lý içer mek te dir. 

Mad de 463 - Çe þit li ül ke le rin ka nun la rýn da (Alm. POK 192 ilâ 201 in ci pa rag raf la rý; Avus.
POK 159 ilâ 168 in ci pa rag raf la rý; Fr. Loi no 66-537, m. 194, 195; Ýsv. BK m. 653-653i; Ýtal MK
2420bis) he men he men ay ný ku ral lar la dü zen len miþ bu lu nan þar ta bað lý ser ma ye ar tý rý mý (ÞSA)'na
iliþ kin Ta sa rý nýn 463 ilâ 472 nci mad de le ri nin kay na ðý Ýsv. BK m. 653-653i'dir. AT hu ku ku bu ku -
ru ma iliþ kin ku ral la ra yer ver me miþ tir. Bu nun se be bi, AB üye si ül ke le rin ulu sal hu kuk la rý nýn bir -
bir le ri ne ben ze me le ri, uyum laþ týr ma ge re ði nin bu lun ma ma sý dýr. An cak 77/91 sa yý lý Ýkin ci Þir ket
Yö ner ge sin de beþ yýl sü re li ka yýt lý ser ma ye nin bu amaç la da kul la ný la bi le ce ði be lir til mek te dir
(2. Yö ner ge m. 25). ÞSA, ye ni çý ka rý la cak tah vil le rin ve ben ze ri borç lan ma araç la rý nýn ala cak lý la rý -
nýn þir ke tin pay sa hip le ri ne dö nüþ me le ri ni amaç la yan bu yol la þir ke te ser ma ye sað la yan, ya ni fi -
nans ma na yar dým cý olan ve ça lý þan lar için pay se ne di çý ka rýl ma sý na ola nak ve ren bir ser ma ye ar tý -
rý mý yön te mi dir. ÞSA, mu ay yen ser ma ye sis te mi nin bir is tis na sý dýr. Bu usul de ser ma ye, uzun sa yý -
la bi le cek bir sü re için de, de ðiþ tir me ve alým hak la rý sa hip le ri ta ra fýn dan kul la nýl dýk ça, dam la dam -
la ar tar. Baþ ka bir de yiþ le, ser ma ye yi, üçün cü ki þi le rin ken di le ri ne ta ný nan alým ve de ðiþ tir me hak -
la rý ný kul lan ma la rý ar tý rýr. Her hak kul la ný mýn da art tý ðý için, ser ma ye de ðiþ ken dir. Bu tür ar tý rým da,
ge nel ku rul ka ra rý ser ma ye yi ar týr ma mak ta, esas söz leþ me de, ka nun da sa yýl mýþ ki þi le re de ðiþ tir me
ve ya alým hak la rý ný kul lan mak yo lu ile ye ni pay la rý edin mek hak ký sað la mak su re tiy le, ser ma ye nin
þar ta bað lý ar tý rýl ma sý na ka rar ver mek te dir. Baþ ka bir de yiþ le ge nel ku rul ser ma ye yi ar týr ma mak ta,
ser ma ye nin art ma sý ný alým ve de ðiþ tir me hak la rý nýn kul la nýl ma sý þar tý na tâbi kýl mak ta; bu dü ze ni
ku ran esas söz leþ me hük mü nü ka bul et mek te dir. Ka yýt lý ser ma ye sis te mi nin ak si ne ÞSA'da ge nel
ku rul yö ne tim ku ru lu na her han gi bir yet ki dev rin de de bu lun ma mak ta dýr. Ar tý rý mýn ger çek leþ me za -
ma ný üçün cü ki þi le rin ka ra rý na, ya ni þar ta bað lý kal mak ta dýr.

Ano nim þir ke tin kla sik il ke le ri ile pek bað daþ ma yan bu tür ar tý rým Ta sa rý da ay rýn tý lý hü küm ler -
le dü zen len miþ tir.
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Bi rin ci fýk ra: ÞSA için esas söz leþ me de bir hü küm bu lun ma lý, ar tý rý mýn þart la rý ve ku ral la rý bu
hü küm de yer al ma lý dýr. Bu bü tün ÞSA'la ra uy gu la na cak ge nel bir hü küm de ðil dir. Sis tem ge re ði her
ÞSA için, ona öz gü, ya ni ay rý bir esas söz leþ me hük mü ne ge rek var dýr. Bir ÞSA ta mam la nýn ca, ona
iliþ kin söz leþ me mad de si hük mü nü ta mam la dý ðý, de yim ye rin dey se bit ti ði, tü ken di ði için esas söz -
leþ me den çý ka rý lýr. Ye ni bir ÞSA için ye ni bir esas söz leþ me hük mü nün ka bu lü ge re kir. Bu sis te me
uy gun ola rak bi rin ci fýk ra ya pý la cak ÞSA'nýn esas söz leþ me sel te me li ni ku ran ya ni, esas söz leþ me
da ya na ðý ný oluþ tu ran ge nel ku rul ka ra rý nýn içe ri ði ni gös ter mek te dir, bu bir ar týr ma ka ra rý de ðil, da -
ya nak sað la yan bir esas söz leþ me mad de si dir. Esas söz leþ me mad de si nin 465 in ci mad de de ki içe ri -
ðe sa hip esas söz leþ me yi de ðiþ ti ren ve esas söz leþ me ye bel li bir ÞSA için ko nul muþ bir esas söz leþ -
me hük mü ol ma sý þart týr. Ge nel ku ru lun ka ra rý bir esas söz leþ me de ði þik li ði ni te li ðin de dir. Ge nel
ku rul bu yet ki si ni baþ ka bir or ga na dev re de mez. Ta sa rý nýn 465 in ci mad de sin de ön gö rül müþ esas
söz leþ me hük mü tes cil edi lir. An cak ilân zo run lu de ðil dir. Çün kü, ilân üçün cü ki þi le ri ve özel lik le
kre di ve ren ler den ba zý la rý ný, þir ke tin ser ma ye si ni ar týr dý ðý ya nýl gý sý na dü þü re bi lir. 

De ðiþ tir me ve alým hak la rý ný kul la na rak þir ke tin pay se ne di ni ik ti sap ede bil me ola na ðý sý nýr lý
sa yý (nu me rus cla usus) ola rak be lir li ki þi le re ta nýn mýþ týr. Bun lar iki grup tur: (1) Þir ket ve ya top lu -
luk þir ket le ri ta ra fýn dan ye ni çý ka rý lan, ya ni de ðiþ tir me hak ký ný içe re rek ih raç edil miþ bu lu nan tah -
vil le rin ve ben ze ri borç lan ma araç la rý nýn ala cak lý la rý; (2) ça lý þan lar. "Top lu luk þir ket le ri" iba re si 195
ve de va mý mad de hü küm le rin de ki þir ket le ri ifa de eder. "Ça lý þan lar" söz cü ðü þir ke tin ve top lu luk þir -
ket le ri nin iþ çi le ri da hil  sý fat la rý ne olur sa ol sun - tüm ça lý þan la rý kap sar. Es ki den çý ka rýl mýþ, ya ni
ha len do la þým da bu lu nan tah vil ve di ðer borç lan ma se net le ri nin sa hip le ri ne ta ný nýp ta nýn ma ya ca ðý
öð re ti ile yar gý ka rar la rý na bý ra kýl mýþ týr. Bu ko nu Ýs viç re'de tar týþ ma lý dýr.

De ðiþ tir me hak ký; tah vil le re ve ben ze ri borç lan ma araç la rý na bað lan mýþ, sa hi bi ne söz ko nu su
borç lan ma se net le ri ni tek ta raf lý ira de siy le, þir ke tin pay se ne di ile de ðiþ tir me hak ký ný ve ren bir hak -
týr. Bu hak ye ni lik do ðu ru cu dur. Tah vi lin ve ben ze ri borç lan ma araç la rý nýn ala cak lý sý sa de ce mezkûr
se net ler de ya zý lý ana pa ra nýn ve fa izi nin de ðil, bir al ter na tif fa cul ta ola rak þir ke tin pay se ne di ni el de
et me ye iliþ kin bek len ti nin de hâmîli dir. Ye ni lik do ðu ru cu hak kýn kul la ný mý ile, ala cak ile pay se ne -
di be de li ta kas edil miþ olur. Türk hu ku ku de ðiþ tir me hak ký ný his se se net le ri ile de ðiþ ti re bi len tah vil -
ler se be biy le ta ný mak ta dýr. 

Ýkin ci fýk ra: ÞSA'da de ðiþ tir me ve alým hak ký sa hi bi ta ra fýn dan alý nan (alý na cak olan) pay se ne -
di nin be de li nin ne za man ne þe kil de öden di ði Ta sa rý da açýk ça be lir til miþ tir. Ýkin ci fýk ra bu ko nu da bir
ay rým yap mýþ týr. (1) De ðiþ tir me hak ký nýn söz ko nu su ol du ðu hal ler de, alý nan pay se ne di nin be de li, de -
ðiþ tir me hak ký nýn kul la nýl dý ðý an da ta kas yo lu ile öde nir. Alý nan pay se ne di nin be de li bel li dir. Bu be -
del pay se ne di ni ala cak olan de ðiþ tir me hak ký sa hi bi nin öde me si ge re ken bir ser ma ye (ta ah hüt) bor cu -
dur. Di ðer yan dan de ðiþ tir me hak ký nýn bað lý bu lun du ðu tah vil ve ya ben ze ri borç lan ma se ne di nin içer -
di ði ana pa ra ve olu þan fa iz tu ta rý da bel li dir. De ðiþ tir me hak ký kul la nýl dý ðýn da ana pa ra ve fa iz tu ta rý
pay se ne di nin be de li ile ip so iu re ta kas edil miþ olur. (2) Al ma hak ký söz ko nu su ise pay se ne di nin be -
de li, al ma hak ký sa hi bi ta ra fýn dan nak den öde nir. Bu pay se net le ri ayîn kar þý lý ðý çý ka rý la maz lar. An cak
þir ke tin, alým hak ký sa hi bi nin bir iþ let me ve ya aynîn sa tý þýn dan do la yý þir ket den ala ca ðý var sa iki ala -
ca ðýn ta ka sý (þart la rý mah ke me ka rar la rý öð re ti ta ra fýn dan be lir len mek þar týy la) müm kün dür. 

Mad de 464 - Bi rin ci fýk ra: Þart lý ola rak ar tý rý lan ser ma ye nin top lam iti barî de ðe ri ser ma ye nin
ya rý sý ný aþa maz. Zi ra, ser ma ye nin bir or gan ka ra rý ile ar tý rý la bi le ce ði te mel ku ra lý nýn is tis na sý bir sý -
ný ra bað lan mak zo run da dýr. Þir ke tin ser ma ye si, üçün cü ki þi ler ta ra fýn dan sý nýr sýz ola rak ar tý rý la maz.

Ýkin ci fýk ra: Hü küm ser ma ye nin ko run ma sý il ke si nin ge re ði ola rak ön gö rül müþ tür.
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Mad de 465 - Bi rin ci fýk ra: Yu ka rý da 463 ve 464 ün cü mad de le rin ge rek çe le ri ve ri lir ken be -
lir til di ði gi bi, esas söz leþ me de yer alan (al ma sý ge re ken) hü küm her ÞSA'ya uy gu la na bi le cek ge nel
bir hü küm de ðil dir. Her ÞSA için ay rý, ona öz gü bir esas söz leþ me mad de si ne ge rek var dýr. Bir ter -
tip ar tý rým da da ya nak olan esas söz leþ me hük mü o ter tip ar tý rým ta mam la nýn ca iþ lev siz ve ko nu suz
hâle ge lir. Hü küm ifa de et mez. Bu se bep le esas söz leþ me den si li nir. Ye ni bir ter tip ar tý rým için ge -
nel ku rul esas söz leþ me de ði þik li ði yo lu ile ye ni bir esas söz leþ me mad de si ka bul eder. Bu mad de
de ikin ci ter ti bin da ya na ðý olur. Bi rin ci fýk ra da be lir li bir ter tip ÞSA'nýn da ya na ðý ný oluþ tu ra cak esas
söz leþ me hük mü nün zo run lu içe ri ði gös te ril miþ tir. ÞSA'nýn tü rü ne, ya ni sa de ce de ðiþ tir me ya da
alým hak la rý na ola nak ta nýn ma sý na ve ya her iki hak ka da yer ve ril me si ne gö re bu mad de de yer alan
ka yýt la rýn esas söz leþ me de bu lun ma sý zo run lu dur.

Bi rin ci fýk ra nýn (a) ben din de o ter tip de ki ÞSA'nýn top lam iti barî de ðe ri ya zýl ma lý dýr. Me selâ
200 bin TL ve ya mev cut esas ser ma ye nin ya rý sý ka dar gi bi.

(b) ben din de o be lir li ter tip de ÞSA ile ar tý rý la cak pay la rýn ne ka da rý nýn na ma ne ka da rý nýn ha -
mi li ne ol duk la rý ve iti barî de ðer le ri gös te ri lir. 

(c) bend de de ðiþ tir me ve/ve ya alým hak la rý ný kul lan ma ya yet ki li ki þi grup la rý be lir ti lir. Me selâ,
"þir ke tin ve ya þir ke tin bað lý þir ke ti olan X'in ... yý lýn da çý ka ra ca ðý de ðiþ ti ri le bi lir tah vil le ri nin sa hip -
le riy le, ih raç edi le cek alým hak la rý nýn sa hi bi olan þir ke ti miz ça lý þan la rý" gi bi.

(d) bend de mev cut pay sa hip le ri nin rüç han hak la rý nýn kal dý rýl mýþ ol du ðu ve bu nun mik ta rý ya -
zý la cak týr.

(e) ben din de ÞSA ile olu þan pay la rýn var sa im ti yaz la rý açýk la na cak týr.
(f) ben din de ise bað lam söz ko nu su ise bu be lir ti le cek tir. Ta sa rý bað lý na ma ya zý lý pay ih ra cý na

izin ver mek te dir. Me selâ, "de ðiþ tir me ve alým hak la rý esas söz leþ me nin 18 in ci mad de sin de ön gö -
rül müþ bu lu nan de vir sý nýr la ma la rý na bað lý dýr" gi bi.

Ýkin ci fýk ra: Tah vil ler ve ben ze ri borç la ra bað lý de ðiþ tir me ve alým hak la rý içe ren tah vil ler ve
ben ze ri borç lar ön ce lik le pay sa hip le ri ne öne ril mi yor lar sa esas söz leþ me ikin ci fýk ra da ki ka yýt la rý
içe re cek tir. Bu ka yýt lar þef faf lý ðýn ve gör sel li ðin sað lan ma sý, ya ni pay sa hip le ri ne ÞSA'nýn tâbi ol du -
ðu þart la rýn açýk ça gös te ril me si, ge re ðin de kar þý laþ týr ma ya pý la bil me si ama cýy la ön gö rül müþ tür.
Böy le ce yü rür tü le cek olan ÞSA için ge çer li olan 466 ncý mad de an la mýn da ki hak lý se bep esas söz -
leþ me de yer ala ca ðý gi bi, de ðiþ tir me ve alým hak la rý nýn kul la nýl ma sü re le ri baþ ta ol mak üze re di ðer
hak la rýn kul la nýl ma sý na iliþ kin di ðer þart lar bel li ola cak týr. Ýh raç be de li nin he sap lan ma sý na iliþ kin
esas lar ay rýn tý lý bir þe kil de esas söz leþ me de yer al ma lý dýr.

Üçün cü fýk ra: Son fýk ra 486 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na pa ra lel dir.
Mad de 466 - Bi rin ci fýk ra:ÞSA yön te mi ile ser ma ye ar tý rý mýn da pay sa hip le ri za ra ra uð rar lar.

Çün kü, pay sa hip le ri nin rüç han hak la rý kal dý rý lýr. Pay sa hip le ri ye ni pay la rý ala ma dýk la rý için þir ket -
te ki ka týl ma oran la rý dü þer; tek nik te rim le su la nýr. Ta sa rý bu kay bý öne ril me hak ký ile den ge le mek -
te dir. Öne ril me hak ký, þar ta bað lý ser ma ye ar tý rý mýn da de ðiþ tir me ve ya sa tým hak ký içe ren tah vil le -
rin ve ya ben ze ri borç lan ma se net le ri nin ön ce pay sa hip le ri ne öne ril me si zo run lu ðu na iliþ kin ye ni
bir pay sa hip li ði hak ký dýr. Bu pay sa hip li ði hak ký, þir ke tin öner me, ya ni öne ri de bu lun ma zo run lu -
ðun dan do ðar. Öne ril me hak ký ara cý lý ðý ile, pay sa hi bi ye ni pay al ma hak ký ný do lay lý bir þe kil de ko -
ru muþ olur. Bu hak sa de ce tah vil ve ben ze ri borç lan ma se net le ri nin de ðiþ tir me ve alým hak la rý içer -
me si ha lin de ta ný nýr; yok sa ça lý þan la ra ta ný nan alým hak la rýn da pay sa hip le ri öne ril me hak ký na sa -
hip de ðil ler dir.
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Ýkin ci fýk ra: Öne ril me hak ký na iliþ kin hü küm em re di ci ni te lik te ol du ðu için bu hak sa de ce
hak lý se bep le rin var lý ðýn da kal dý rý la bi lir ve ya sý nýr lan dý rý la bi lir. Ge nel ku rul ka ra rý nýn Ka nu nun 421
(4). mad de si hük mü ne gö re alýn ma sý ge re kir. Hak lý se bep þir ke tin men fa ati yö nün den de ðer len di ril -
me li ve eþit iþ lem ve hak la rýn sa ký ný la rak kul la nýl ma sý il ke si ne uyul ma lý dýr. Ýs viç re dok tri nin de bi -
rin ci fýk ra nýn ka tý ku ral lar içer di ði bu nun da pi ya sa nýn ger çek le ri ne uy ma dý ðý eleþ ti ri si ya pý lýr. Pi -
ya sa þart la rý (ge re ðin de) hak lý se bep ola rak ka bul olun ma lý dýr. Me selâ, bir ara cý ku ru mun tah vil le -
rin tü mü nü sa týn al ma öne ri si ni yap ma sý ha lin de pay sa hip le ri nin öne ril me hak ký kal dý rý la bil me li dir. 

Üçün cü fýk ra: Son fýk ra ile pay sa hip le ri bir kez da ha ko run muþ lar dýr. Öne ril me hak ký nýn kal -
dý rýl ma sý, bel li ki þi le re hak sýz ya rar sað la ma ma lý, bu yol la ile ri de bel li ki þi le rin hâ ki mi ye ti ele ge -
çir me si nin yo lu açýl ma ma lý dýr.

Mad de 467 - Bi rin ci fýk ra: Þar ta bað lý ser ma ye ar tý rý mý ku ru mu nun gü ven ve re bil me si ve iþ -
ler lik ka za na bil me si için, de ðiþ tir me ve alým hak ký sa hip le ri nin, pay la rýn (pay se net le ri nin) de vir le -
ri ni sý nýr la yan esas söz leþ me hü küm le ri ne kar þý ko run ma la rý ge re kir. Söz ko nu su hü küm ler, aný lan
hak la rýn kul la nýl ma sý ný en gel ler se, de ðiþ tir me ve alým hak la rý (be lir siz lik se be biy le) ca zi be le ri ni yi -
ti rir ve ser ma ye pi ya sa sý ak tör le ri baþ ta ol mak üze re, kim se bu hak la rý edin me ye ta lip ol maz. Bi rin -
ci fýk ra iþ te bu teh li ke yi ön le mek te dir. An cak, þir ket bu hak kýn açýk ça, ya ni ÞSA ya pýl ma sý ha lin de
de na ma ya zý lý pay la ra iliþ kin, esas söz leþ me de yer alan sý nýr la yý cý hü küm le rin ay nen uy gu la na ca -
ðý ný ge ne esas söz leþ me de be lirt miþ se sý nýr la ma lar uy gu la nýr. Bu na kar þý lýk ge nel ifa de li esas söz -
leþ me hü küm le ri is te nen so nu cu do ður maz. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra bu hak la rýn ser ma ye ar tý rým la rýy la su lan dý rýl ma sý na en gel ol mak ama -
cýy la ön gö rül müþ tür. 

Mad de 468 - 468 in ci mad de ser ma ye ar tý rý mý nýn ger çek leþ ti ril me si nin þek li ni ve maddî þart -
la rý ný dü zen le mek te dir.

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, de ðiþ tir me ve ya alým hak ký nýn kul la nýl ma sý nýn þeklî þart la rý ný gös -
ter mek te dir. Ye ni lik do ðu ru cu ni te lik te ki bu hak lar, sa hi bi nin þir ke te yö nel te ce ði ya zý lý bir be yan la
kul la ný lýr. Bu be yan da þar ta bað lý ser ma ye ar tý rý mý nýn da ya na ðý olan esas söz leþ me hük mü ne gön -
der me de bu lu nu lur. Gön der me ile kas te di len sa de ce esas söz leþ me hük mü ne iliþ kin mad de nu ma ra -
sý nýn be lir til me si de ðil dir; so mut ola ya uy gun ola rak kul la ný lan hak, de ðiþ ti ri le cek ve ya alý na cak pa -
yýn cin si, sa yý sý, iti barî de ðe ri (var sa) gru bu, çý kar ma be de li ve sa ire hak kýn da be yan da bu lu nul ma -
sý dýr. Ser ma ye nin ye ni ser ma ye ge tir me si yo luy la ar tý rýl ma sýn da ön gö rül müþ bu lu nan iþ ti rak ta ah -
hüt na me si nin ye ri ni bu ra da bu be yan al dý ðýn dan, esas söz leþ me ye ya pý lan gön der me de 459 (2)
hük mü nün iþ le vi ni ye ri ne ge tir mek te dir. Ya zý lý be yan ge çer li lik þar tý dýr, esas söz leþ me hük mü ne ya -
pý lan gön der me nin içe ri ði ise kul la ný lan hak kýn þir ket ta ra fýn dan be lir le ne bil me si ne yar dým cý olan
bir un sur dur. Ba zý be lir ti ci açýk la ma lar ve ya yol la ma lar da ki ek sik lik le re rað men, kul la ný lan hak be -
lir le ne bi li yor sa be yan ge çer siz ol maz, ak si hal de hu kukî so nuç do ður maz. Baþ ka bir de yiþ le ek sik -
lik ve ak sak lýk lar esas nok ta lar da ol ma ma lý dýr. 

Me haz da ki "ka nun" söz cü ðü, "mev zu at" ola rak hu ku ku mu za ak ta rýl mýþ týr. Çün kü, "ka nun"
söz cü ðü Türk Ti ca ret Ka nu nu ve ya di ðer bir ka nun þek lin de öz gü le yi ci ve sý nýr la yý cý bir þe kil de yo -
rum la na bi lir, böy le ce idarî ta sar ruf lar dýþ la na bi lir di. Oy sa izah na me hu ku ku muz da teb lið ler le de
dü zen le ne bil mek te dir.

Hü küm de açýk lýk bu lun ma sa bi le be ya nýn þir ke te yö nel til me si doð ru olur. An cak, ikin ci fýk ra -
da yer alan ban ka ya ya pýl ma sý ha lin de de be yan ge çer li sa yýl ma lý dýr. Çün kü, hü küm be ya nýn yö nel -
ti le ce ði ye re iliþ kin em re di ci bir ku ral koy ma dý ðý gi bi ban ka en az þir ket ka dar hat ta þir ket ten çok
da ha faz la iþ lev sa hi bi dir (ba ký nýz. Ýkin ci fýk ra).
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Ýkin ci fýk ra: Ta ah hü dün ifa sý (da ha ön ce açýk lan dý ðý gi bi) ya pa yýn (pay se ne di nin) be de li olan
pa ra nýn ya tý rýl ma sý ya da ta kas ile ger çek le þir. Ka nun bu ra da þart la ra uy gun lu ðun in ce len me si gö -
re vi ni ban ka ya bý rak mýþ týr. Ban ka bir alý mý ve ya de ðiþ tir me yi ger çek leþ ti ren tem sil ci ko nu mun da -
dýr. Bu ko num Ýs viç re öð re ti sin de, va ta ný olan Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri'nde kul la ný lan "prin ci pal
war rant/con ver si on agent" te rim le rin den esin le ni le rek "Op ti ons-oder Wan dels tel le" ola rak ad lan dý -
rý lýr. Ýn ce le me so nu cun da, ifa nýn so mut olay da ger çek leþ miþ ol du ðu ka ra rý ný þir ket de ðil ban ka ver -
di ði için, ifa ko nu su pa yýn olu þu mun da ban ka nýn iþ le vi sor gu lan ma sý ge re ken önem de dir. Ban ka nýn
ta ah hü dün ifa sý ný ka bul et me si ona olu þum da hu kukî bir rol ta ný mýþ týr. Hük mün ban ka ya yük le di ði
gö rev ve ona ver di ði yet ki ge re ði, ban ka nýn yur ti çin de bu lun ma sý þart týr. Ban ka nýn, ta ah hü dün ifa -
sý ný ka bul ede bil me si için esas söz leþ me hük mü nü ve hak sa hi bi nin be ya ný ný in ce le me si ve þart la -
rýn olu þup oluþ ma dý ðý na ka rar ver me si ge re kir. Özel in ce le me yü kü mü, ban ka ya so rum lu luk yük ler.
Ta sa rý bu so rum lu lu ðu özel ola rak dü zen le me miþ, ge nel hü küm le re bý rak mýþ týr.

Ban ka olum lu so nu ca va rýn ca be yan da be lir ti len pay la rý il gi li se net le de ðiþ ti rir ken ve/ve ya alým
hak ký sa hi bi nin ta sar ru fu na ha zýr hâle ge ti rir ken be de li de þir ke te ala cak ya zar. Ken di si ni ala cak lan -
dýr mýþ sa, esas ser ma ye sis te min de ki ser ma ye ar tý rý mý nýn ak si ne pa ra blo ke edil mez ve þir ke tin kul -
la ný mý na ha zýr hâle ge lir. Ban ka nýn ha ta sý çý ka rý lan pay la rýn ge çer li li ði ni et ki le mez. Böy le bir ha ta -
nýn ay rýn tý lý ve kap sam lý so nuç la rý iç ti ha da ve öð re ti ye ait tir.

Üçün cü fýk ra: Ban ka nýn ta ah hü dün ifa sý ný ka bul et me siy le il gi li pay lar sa hi bi nin ta sar ru fu na
bý ra ký lýr ken pay sa hip li ði hak la rý da kul la ný la bi lir hâle ge lir.

Ye ni pay sa hi bi nin bil di rim yü kü mü nün dü zen len me si ise Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý (m. 210)
ile Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu nun yet ki sin de dir. 

Mad de 469 - Bi rin ci fýk ra: Hü küm esas ve ka yýt lý ser ma ye sis te min den fark lý ve þar ta bað lý
ser ma ye ye öz gü bir de net le me ön gör müþ tür. De net le me hem þir ket hem de ban ka nez din de ya pý lýr.
De ne ti min ko nu su alým ve de ðiþ tir me hak la rý nýn kul la nýl ma þart la rý ile öde me ve ta kas iþ lem le ri dir.
Bu se bep le, de ne tim ba zý nok ta lar da hu kukî ni te lik de ta þýr; sa de ce he sap la rýn in ce len me si ne öz gü -
le ne mez. De net le me, ku ral ola rak, he sap dö ne mi nin ka pan ma sýn dan (471 in ci mad de göz önü ne alý -
nýr sa, ol duk ça ký sa bir sü re) son ra iþ lem de net çi si ta ra fýn dan ya pý lýr. De ne ti min ama cý, yýl için de çý -
ka rý lan pay la rýn ka nu na, esas söz leþ me ye ve ge re ðin de izah na me ye uy gun lu ðu nu sap ta mak týr. 

De net le me ra po ru ha ta la ra ve ay ký rý lýk la ra iþa ret eder se bu nun so nuç la rý yö ne tim ku ru lu ta ra -
fýn dan, ak sak lýk la rýn ni te lik le ri ne gö re be lir le nir. Ba zý ay ký rý lýk lar ve ban ka nýn ha ta la rý hak kýn da
368 in ci mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr.

Yö ne tim ku ru lu nun ta le bi üze ri ne de ne tim, he sap dö ne mi nin ka pan ma sýn dan ön ce de ya pý la bi -
lir. Yö ne tim ku ru lu nun pay ih ra cýn da ban ka da ba zý usul süz lük ler ve ha ta lar ya pýl dý ðý ka na ati ne var -
ma sý ve ya bil di rim ler al ma sý vak tin den ön ce ya pý la cak de ne tim için hak lý bir ge rek çe dir. Ak sak lýk
ve ha ta la rýn önü nün ke sil me si, ban ka nýn ikaz edil me si, de ðiþ ti ril me si, so rum lu lu ðu na gi dil me si ve
di ðer ön lem le rin alý na bil me si er ken de ne ti mi zo run lu du ru ma ge ti re bi lir. In ter alia, he sap dö ne mi -
nin bi ti min den ön ce ye ni de ðiþ tir me ve/ve ya alým hak la rý çý ka rý la cak sa yö ne tim ku ru lu ge ne he sap
dö ne mi nin so na er me sin den ön ce de ne tim is te ye bi lir. Yö ne tim ku ru lu nun ka ra rý her han gi bir ku rul
ve mer ci nin ona yý na bað lý de ðil dir; me ðer ki, esas söz leþ me de bu yol da bir hü küm bu lun sun.

Ýkin ci fýk ra: De net çi nin ra po ru  ku ral ola rak - yö ne tim ku ru lu na yö nel ti lir.
Çe kin ce siz ve þart sýz bir iþ lem de net çi si ra po ru 471 in ci mad de de ki tes ci le da ya nak oluþ tu rur.

Bu se bep le ikin ci fýk ra da, "De net çi ra po ru ve rir" ye ri ne "Uy gun luk ha lin de de net çi bu nu doð ru lar"
de nil miþ tir.



---- 225 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Mad de 470 - Bu mad de ye gö re yö ne tim ku ru lu iki gö re vi ye ri ne ge ti rir. Bi rin ci gö rev, de net -
çi nin ya zý lý doð ru la ma sý ný alýn ca yö ne tim ku ru lu nun bir be yan na me dü zen le me si dir. Bu be yan na -
me nin iþ le vi, ku ru luþ ta ki ku ru cu lar be ya ný (m. 349) ile di ðer ser ma ye ar tý rým la rýn da ön gö rül müþ bu -
lu nan yö ne tim ku ru lu be ya ný na (m. 457) öz deþ tir; on lar la ay ný ni te lik te dir (aný lan mad de le rin ge -
rek çe le ri ne ba ký nýz.). Ýkin ci gö rev, yö ne tim ku ru lu nun esas söz leþ me hük mü nü ar tan ser ma ye ye
uyar la ma sý dýr. Bu uyar la ma ser ma ye nin ar tý rýl ma sý ol ma dý ðý gi bi, esas söz leþ me de ði þik li ði de de -
ðil dir. Çün kü, ser ma ye yýl için de çe þit li ta rih ler de hak kul la ným la rýy la  ku ru cu et kiy le - art mýþ ve
esas söz leþ me nin ÞSA'ya iliþ kin mad de si, hak kul la ným la rýy la de ðiþ miþ tir. Yö ne tim ku ru lu nun yap -
tý ðý du ru mu, ger çe ðe ge ti ren, ger çe ði esas söz leþ me ye yan sý tan bir uyar la ma dýr. Uyar la ma yö ne tim
ku ru lu nun be lir le me ni te li ðin de bir ka ra rýy la ya pý lýr. Bu ka rar ge nel ku ru lun ona yý na su nu la maz.
Uyar la ma ka ra rý be yan na me nin için de de yer ala bi lir. 

Mad de 471 - Yö ne tim ku ru lu, Ta sa rý nýn 468 in ci mad de sin de ön gö rü len iþ lem de net çi si nin
doð ru la ma ya zý sý, 469 un cu mad de de dü zen len miþ bu lu nan be yan na me ve ay rý ise uyar la ma ka ra rý
ile bir lik te ti ca ret si ci li ne baþ vu ra rak esas söz leþ me de ði þik li ði ni tes cil et ti rir. Tes cil açýk la yý cý dýr.
Ýlân þart de ðil dir. 

Mad de 472 - Þar ta bað lý ser ma ye ko nu suz kal mýþ, ya ni hak kul la ným la rýy la ge nel ku rul  ka ra -
rýn da ön gö rü len tu ta ra ula þýl mýþ, baþ ka bir de yiþ le o ter ti be iliþ kin þar ta bað lý ser ma ye ar tý rý mý ger -
çek leþ miþ se, yö ne tim ku ru lu, bu ar tý rý mýn da ya na ðý olan hük mü esas söz leþ me den çý ka rýr. Hük mün
çý ka rýl ma sý esas söz leþ me nin de ðiþ ti ril me si de ðil dir. Çý kar ma tes cil ve ilân olu nur. 472 nci mad de
bu nun için ge rek li bel ge le ri ve usu lü be lir le mek te dir. 

Mad de 473 - Mad de, kü çük ifa de de ði þik lik le riy le 6762 sa yý lý Ka nu nun 396 ncý mad de si nin
tek ra rý dýr.

Mad de 474 - Mad de, kü çük ifa de de ði þik lik le riy le 6762 sa yý lý Ka nu nun 397 nci mad de si nin
tek ra rý dýr. Bu mad de de, uy gu la ma da kö tü ye kul la ný lan, üç ilân þar tý nýn ama ca uy gun bir þe kil de ger -
çek leþ ti ril me si yö nün de bir de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Uy gu la ma da, üç ilân ara lýk sýz ola rak ya pýl mak ta,
bu su ret le mad de nin ilâna bað la dý ðý ya rar or ta dan kal dý rýl mak ta dýr. Ka nu nun ama cý ola bil di ðin ce
çok ala cak lý nýn du rum dan ha ber dar edil me si dir. Oy sa uy gu la ma da ara lýk sýz ya pý lan ilânlar la ha ber -
dar ol ma la rý ola na ðý ta ma men or ta dan kal dý rýl mak ta dýr. Hü küm de ye di þer gün ara ve ri le rek “ra ti -
ole ges”e ya ni Ka nu nun ama cý na uy gun dü zen le me ya pýl mýþ týr.

Mad de 475 - Mad de, kü çük ifa de de ði þik lik le riy le 6762 sa yý lý Ka nu nun 398 in ci mad de si nin
tek ra rý dýr.

AL TIN CI BÖ LÜM
Pay ve Ser ma ye Koy ma Bor cu

BÝ RÝN CÝ AYI RIM
Pay 

Mad de 476 - Pa yýn iti barî de ðe ri ni dü zen le yen ve esa sýn da 6762 sa yý lý Ka nu nun 391 in ci mad -
de si nin içer di ði ku ral la ra ay nen yer ve ren bu hü küm, 5083 sa yý lý Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti nin
Pa ra Bi ri mi Hak kýn da ki Ka nu nun ge re ði ola rak, 5274 sa yý lý Ka nu na uy gun ola rak de ðiþ ti ril miþ tir.

Mad de 477 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 400 ün cü mad de si nin, hu kukî so nuç la rý de ðiþ tir me -
yen ba zý de ði þik lik ler ya pý la rak tek ra rý dýr.

Mad de 478 - Ým ti yaz lý pay lar, 6762 sa yý lý Ka nu nun ya rým yüz yý lý aþan uy gu la ma sý nýn so mut -
laþ týr dý ðý ba zý kat ký lar gö zö nü ne alý nýp, sis tem den ta ma men çý ka rýl ma la rý nýn do ðu ra bi le ce ði boþ lu -
ðun yol aça bi le ce ði sa kýn ca lar, hat ta teh li ke ler ir de le ne rek, çe þit li ül ke le rin (in ter alia, Ýsv. BK. m.
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654 vd., Alm POK 139 un cu ve de va mý pa rag raf la rý; oy dan yok sun im ti yaz lý pay lar; Avus. POK
115 ilâ 117 nci pa rag raf la rý; Ýtal. MK 2351; Fr. 1966 OK m. 269) bu ko nu da ki dü zen le me le ri, özel -
lik le söz ko nu su pay la ra ge ti ri len sý nýr la ma lar da de ðer len di ri le rek ye ni den dü zen len miþ tir. Ay rý ca
Ta sa rý ya im ti yaz lý pay la rýn kö tü ye kul la nýl ma la rý ný en gel le yi ci ba zý me ka niz ma lar ko nul muþ tur. Ým -
ti yaz lý pay la rý ya sak la yan bir AT yö ner ge si yok tur. Sa de ce þir ket le re iliþ kin Be þin ci Yö ner ge öne ri -
sin de 33 (2) hük mü mev cut tur.

Bi rin ci fýk ra: Bu fýk ra dört te mel il ke yi içe rir: (1) Ým ti yaz lý pay lar ih raç edi le bi lir. (2) Aný lan
pay lar ilk esas söz leþ me de ön gö rü le bi le ce ði gi bi, esas söz leþ me de ðiþ ti ri le rek de çý ka rý la bi lir ve ya
mev cut pay la ra im ti yaz ta ný na bi lir. (3) im ti yaz sa de ce esas söz leþ mey le ta ný na bi lir. (4) Ým ti yaz ki -
þi ye de ðil, pa ya ta ný na bi lir.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra im ti yaz lý pa yý ta ným la mak ta dýr. Öz gün olan ta ný mýn un sur la rý þöy le
açýk la na bi lir: (1) Ým ti yaz pa ya ta ný nan üs tün bir hak týr. Üs tün lük, adî pa ya na za ran dýr. Ger çek ten,
6762 sa yý lý Ka nun da ön gö rül müþ, çe þit li ka nunî hak la rýn kay na ðý olan bir pay (kav ra mý) var dýr. Bu
pay adî pay dýr. Kay nak ta sa de ce "pay" söz cü ðü kul la nýl ma mýþ pa yýn adî ol du ðu da ay rý ca be lir til -
miþ tir (Stam mak ti en, ac ti ons or di na ires, azi oni or di na rie). Ta sa rý nýn 478 in ci mad de si nin ikin ci fýk -
ra sý hük mün de kul la ný lan "üs tün" söz cü ðü ne hi ye rar þik üs tün lük an la mý ve ril me me li dir. Bu söz cük
im ti yaz lý pay la rýn adî pay la ra na za ran da ha faz la pay sa hip li ði hak la rý sað la dý ðý ný ifa de eder. Bu an -
lam da ikin ci fýk ra Ýsv. BK m. 656 (1)'de ki "im ti yaz lý pay lar, adî pay la ra na za ran da ha faz la hak lar -
dan ya rar la nýr lar" iba re si ile ben zer lik gös ter mek te dir. Ýsv. BK'nýn bu mad de si nin çe vi ri sin de kul la -
ný lan "da ha faz la hak" iba re si ba þa rý lý bu lun ma ya bi lir. An cak Al man ca me tin de ge çen "Vor rech te"
söz cü ðü nün Türk çe'de, özel lik le hu kuk di lin de tam kar þý lý ðý ný bul mak müm kün de ðil dir. Aný lan
söz cük ye ri ne Fran sýz ca ve Ýtal yan ca me tin de "avan taj" söz cü ðü kul la nýl mýþ týr. Avan taj söz cü ðü
gün lük Türk çe ye gir miþ tir. Söz lük ler bu söz cü ðe, "üs tün lük, ya rar, fay da, olum lu bir du rum" an la -
mý ný ver mek te dir ler. Ýkin ci fýk ra da ki "üs tün hak" da bu an lam da yo rum lan ma lý dýr. Böy le ce 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 401 in ci mad de sin de ön gö rül me miþ bu lun ma sý na rað men, hâ kim öð re ti nin (1937 ta -
rih li Alm. POK 11 in ci pa rag ra fý nýn et ki siy le var ka bul et ti ði) "di ðer pay la ra na za ran" iba re si ne da -
ya lý im ti yaz ta ný mý de ðiþ miþ tir. (2) Ým ti yaz esas iti ba rýy la mal var lý ðý hak la rýn da ta ný na bi lir. Bu nun
bir is tis na sý olan oy da im ti yaz ay rý bir re ji me bað lan mýþ týr (ba ký nýz. TK m. 479). Bu ay rýk re ji min
te me lin de, Ta sa rý nýn esa sýn da oy da im ti ya za ka pa lý ol du ðu, bu im ti ya zýn is tis na en ve mah ke me ka -
ra rýy la ta ný na bi le ce ði il ke si (dü þün ce si) yat mak ta dýr. Bu dü þün ce mo dern an la yýþ la Ame ri ka Bir le -
þik Dev let le ri ve AB'de ki ge liþ me ler le de ör tüþ mek te dir. Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri'nde "bir pay,
bir oy" il ke si hâ kim dir. Fran sa'da "iki kat" im ti ya zý ge çer li dir. Ger çek ten Fran sýz Ti ca ret Ka nu nu,
sa de ce na ma ya zý lý pay lar da mev cu dun iki ka tý ile sý nýr lý im ti ya za izin ver mek te, bu nu da iki yýl dan
be ri pay def te ri ne ka yýt lý pay la ra ta ný mak ta dýr. Al man ya 1998 ta rih li "Ýþ let me ler Ala nýn da Kon trol
ve Þef faf lýk Ka nu nu" (Kon TraG) ile Alm. POK 12 nci pa rag ra fý ný de ðiþ tir miþ bir uyum laþ týr ma sü -
re si ön gö re rek oy da im ti yaz lý pay la rý kal dýr mýþ týr. Ýs viç re'de 1991 re for mun da ku rum ko run muþ, an -
cak bu tür pay lar da 1:10 ile kal dý raç güç (le ve ra ge) sý nýr la ma sý na gi dil miþ tir. Bu sý nýr la ma Ta sa rý ya
da esin ver miþ tir. (3) Esas söz leþ me ile ba zý pay la ra ye ni pay sa hip li ði hak ký ve ya hak la rý ta ný na bi -
lir. Bu da im ti yaz lý pay gi bi mü talâa edi lir.

Üçün cü fýk ra: 360 ýn cý mad de de ki açýk la ma la ra ba kýl ma lý dýr.
Mad de 479 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra oy da im ti yaz ta nýn ma sý yön te mi ni em re di ci bir hü -

küm le sý nýr la mak ta dýr. Oy sa im ti yaz eþit iti barî de ðer de ki pay la ra fark lý sa yý da oy hak ký ve ril mek
su re tiy le ta ný nýr; fark lý iti barî de ðer de ki pay la ra eþit oy hak ký ta ný na rak im ti yaz lý pay ya ra tý la maz.
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Bu ya sak oy da im ti ya za iliþ kin ka nunî sý nýr la ma la rýn özel lik le kal dý raç güç sý nýr la ma sý nýn do la nýl -
ma sý nýn en gel len me si ve ka rý þýk lýk la ra yol açýl ma ma sý ve özel lik le 479 (2) hük mü nün uy gu lan ma -
sýn da güç lük ler le kar þý la þýl ma ma sý için ön gö rül müþ tür. Bi rin ci fýk ra eþit ol ma yan (fark lý) iti barî de -
ðer de ki pay la ra eþit oy hak ký sað la ya rak im ti yaz ta nýn ma sý ný ya sak la mýþ týr. Me selâ A gru bun da bir
pa yýn iti barî de ðe ri 1-TL B gru bun da ki bir pa yýn iti barî de ðe ri 5-TL ise bu pay la rýn her bi ri ne bi rer
oy hak ký ve re rek A'ya im ti yaz ta ný na maz. An cak bi rin ci fýk ra da ki ku ral im ti ya zýn mu hak kak eþit iti -
barî de ðer li pay la ra fark lý oy hak ký ve ri le rek ta nýn ma sý ný ge rek tir mez. Fark lý iti barî de ðer de ki pay -
la ra fark lý oy hak ký ve ri le rek de im ti yaz ta ný na bi lir. Me selâ, bir A gru bu pa yýn iti barî de ðe ri 1-TL,
B gru bu pa yýn de ðe ri 3-TL ise, B gru bu pa ya 6 oy hak ký ta ný na bi lir. Nor mal ola rak iti barî de ðe re
gö re oy hak ký il ke si (Ta sa rý m. 434 (1)) uya rýn ca üç oya sa hip ol ma sý ge re kir ken B gru bu her pa ya
al tý oy hak ký ta nýn mýþ ol ma sý B'ye ta nýn mýþ bir oy im ti ya zý dýr. An cak bu yön tem le ta ný na cak im ti -
yaz mad de nin ikin ci fýk ra sýy la sý nýr lan dý rýl mýþ týr.

Ýkin ci fýk ra: Ta sa rý ikin ci fýk ra sý ile oy da im ti ya zý sý nýr lan dýr mýþ týr (Ýkin ci ka te go ri sý nýr la ma -
lar üçün cü fýk ra da dýr). Sý nýr la ma lar dan bi rin ci si ikin ci fýk ra da ön gö rül müþ tür: Bir pa ya en çok on -
beþ oy hak ký ta ný na bi lir. Bu hal de oyun iti barî de ðe re gö re he sap lan ma sý ku ra lý (Ta sa rý m. 434 (1))
uy gu lan maz. Bu sý nýr la ma çok yön lü dür: (1) On beþ oy sý ný rý adî pay lar dik ka te alý na rak be lir le nir.
(2) adî pay ile bir lik te 434 ün cü mad de de ön gö rü len iti barî de ðer il ke si uy gu lan maz. (3) Hü küm sý -
ný rýn iki hal de kal ka ca ðý ný ön gör müþ tür. Her iki hal de de mah ke me ka ra rý ge rek li dir.

Ýkin ci fýk ra da bir pa ya en çok on beþ oy hak ký ta ný na bi le ce ði ne iliþ kin hük me Ýsv. BK m. 693
(2)'nin ikin ci cüm le si esin ver miþ tir. An cak, TK ile Ýsv. BK'nýn oy da im ti ya zýn sý nýr lan dý rýl ma sý na
iliþ kin sis tem le ri ta ma men fark lý dýr. Fark her han gi bir ben zer lik bul ma ya ola nak bý rak ma ya cak ka -
dar bü yük tür. Türk sis te mi nin bi rin ci ta þý yý cý ko lo nu, oy da im ti ya zýn eþit iti barî de ðer de ki pay la ra
fark lý sa yý da oy hak ký ve ri le rek ta nýn ma sý dýr. Bu il ke, (yu ka rý da da ifa de edil di ði gi bi) ya sak la ma -
mýþ ol mak la bir lik te, bir ano nim þir ket te fark lý iti barî de ðer de pay la rýn bu lun ma sý ha lin de oy da im -
ti yaz lý pay ya ra týl ma sý ný zor laþ týr mýþ týr. Böy le bir var sa yým da oy da im ti yaz lý pay oluþ tu rul ma sý na
iliþ kin sis tem den do ðan þart lar ve oyun ala ný nýn sý nýr la rý öð re ti ve mah ke me ka rar la rýn ca be lir le ne -
cek tir. Sis te min ikin ci ta þý yý cý ko lo nu, ba zý pay la ra oy da im ti yaz ta ný nýn ca ka nu nun 434 ün cü mad -
de sin de ön gö rü len pay sa hi bi nin pay la rý nýn iti barî de ðe riy le oran tý lý ola rak oy kul la na ca ðý il ke si nin
oy da im ti yaz lý pay lar yö nün den hü küm ifa de et me me si dir. Çün kü, 479 un cu mad de nin ikin ci fýk ra -
sýn da bir pa ya en çok on beþ oy hak ký ta ný na bi lir, hük mü ile oy hak ký, iti barî de ðe ri dik ka te alýn mak -
sý zýn "pay"a bað lan mýþ týr. Me selâ, bir ano nim þir ket de A gru bu pay la rýn iti barî de ðer le ri 1-YTL, B
gru bu pay la rýn iti barî de ðer le ri 3-YTL ise ve bun la ra 4 oy hak ký ta nýn mýþ sa, B gru bu na da hil her
pay, iti barî de ðer le rin den so yut la na rak sa de ce 4 oy hak ký sað lar, yok sa iti barî de ðer gö zö nü ne alý -
na rak 15 oy ver mez. Zi ra 5 oy "iti barî de ðer"e de ðil, iti barî de ðer dik ka te alýn mak sý zýn "pay"a bað -
lan mýþ týr. Bu he sap la ma ya pý lýr ken Ýsv. BK m. 693 (2)'de ol du ðu gi bi iti barî de ðe ri bü yük ve kü çük
pay ay rý mý ya pýl ma ya cak týr. Oy da im ti yaz lý pay la rýn bu lun ma sý ha lin de Ka nu nun 434 ün cü Mad de -
si nin ikin ci fýk ra sýn da ki bir den faz la pa ya sa hip olan pay sa hip le ri ile il gi li sý nýr la ma oy da im ti yaz lý
pay la rý da et ki le ye bi lir. Çün kü, sý nýr la ma nýn oy da im ti yaz sýz pay la ra öz gü len me si ne iliþ kin bir ku -
ral ne 434 ün cü mad de de, ne de ka nu nun baþ ka bir mad de sin de yer al mak ta dýr. Baþ ka bir ka nun
fark lý bir ku ra la yer ver miþ se bu ku ra la da Ta sa rý nýn 340 ýn cý mad de si uy gu la na cak týr. Açýk la nan ku -
ral Ta sa rý nýn 434 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da ki is tis naî hal de de uy gu la na cak týr. 

Ta sa rý nýn böy le ce 479 un cu mad de nin bi rin ci fýk ra sý ve ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin de yer
alan hü küm ler le oy da im ti ya zýn kal dý raç gü cü nü Ýsv. BK'dan, hat ta Fr. TK'dan çok da ha faz la sý nýr -
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la mýþ týr. Ta sa rý nýn 421 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn (b) ben din de ki im ti yaz lý pay oluþ tu rul ma -
sý ama cýy la ya pý lan esas söz leþ me de ði þik li ðin de ara nan aðýr laþ tý rýl mýþ ni sap da sis te min koy du ðu
bir di ðer sý nýr dýr. 

Bir pa ya ta ný nan en çok on beþ oy hak ký sý nýr la ma sý iki hal de ve an cak mah ke me ka ra rýy la ve
mah ke me ka ra rýn da ön gö rü len hü küm ler çer çe ve sin de kal kar. Ta sa rý, Türk ano nim þir ket le ri nin ya -
pý lan ma la rý ný ve ça lýþ ma dü zen le ri ni ai le þir ke ti mo de lin den çý kar ma yý ve ku rum laþ týr ma yý bir hu -
kuk po li ti ka sý ola rak be nim se miþ tir. Ku rum laþ týr ma po li ti ka sý, þir ket le rin ömür le ri nin, ku ru cu la rýn
ve ya on la rýn alt soy la rý nýn ömür le ri ile sý nýr lý ol du ðu inan cý ný (an la yý þý ný) de ðiþ tir me ye ve þir ket le re
de vam lý lýk sað la ma ya yö ne lik tir. Ku ru cu ve fat edin ce þir ket da ðýl ma ma lý dýr. Ku rum laþ ma pro fes -
yo nel yö ne ti mi þart ký lar. Pro fes yo nel yö ne tim ise, þir ket de ki oy gü cün den ba ðým sýz yö ne tim dir.
Pro fes yo nel yö ne ti min ger çek leþ ti ril me sin de oy da im ti yaz lý pay lar rol oy na ya bi lir. Pro fes yo nel le re
bý ra ký lan kü çük oran lý an cak oy da im ti yaz lý pay lar, mi ras çý la rýn oy güç le ri nin ese ri ol ma ya bi lir. Za -
ten, her ül ke nin sis te min den çý kar mak yo lun da ol du ðu, ku rum sal yö ne tim il ke le ri ne pek uy ma yan
oy da im ti yaz lý pay la rýn TK'da bý ra kýl ma sýn da ku rum sal laþ ma dü þün ce si rol oy na mýþ týr. Yok sa Ta -
sa rý oy da im ti yaz lý pay lar la ya pay güç oluþ tu rul ma sý an la yý þý na ka pa lý dýr ve 1:15 ora ný da uzak ol -
ma yan bir ge le cek te da ha da dü þü rü le bi lir.

Ku rum laþ ma is tis na sý mah ke me den an cak bir pro je ile is te ne bi lir. Mah ke me le rin, is tis na ya ka -
rar ve rir ken aþý rý özen gös te re cek le ri, is tis na ta nýr ken sert ko þul lar ko ya cak la rý ve bu ko nu da "cim -
ri" dav ra na cak la rý þüp he siz dir. Çün kü, ka tý lýk ra tio le gis ge re ði dir. Mah ke me nin ka ra rý üst mah ke -
me le rin de ne ti mi ne ta bi dir.

Hak lý se bep ler de açýk la nan hu kuk po li ti ka sý na uy gun ol ma lý dýr. Özel leþ tir me de ve ya bu ni te -
lik te ol ma yan blok sa týþ lar da ül ke nin stra te jik men fa at le ri nin ko run ma sý, bir þir ke tin dar bo ðaz dan
kur ta rýl ma sý, halk pay sa hip le ri nin ko run ma sý gi bi bu amaç lar la ve iyi iþ le ye bi le cek bir me ka niz ma
ile yö ne ti min pro fes yo nel le re bý ra kýl ma sý Ta sa rý ta ra fýn dan uy gun gö rül müþ tür. Hü küm, ku rum laþ -
týr ma is tis na sý için pro je yi zo run lu ka bul et miþ tir. Mah ke me nin hak lý se bep ler is tis na sýn da da pro je
is te me si ne en gel yok tur. Ta sa rý nýn pro je ye bað lý mah ke me ka ra rý sis te mi ba zý ül ke ler de ara nan Ada -
let Ba kan lý ðý nýn ve ya Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý'nýn ya da baþ ka bir ka mu ku ru lu þu nun iz nin den
da ha ama ca uy gun dur. Çün kü, Ta sa rý nýn sis te mi il ke sel ka rar lar la ge liþ me ye açýk týr. 

Mah ke me ka ra rý ile pro je de de ði þik lik ya pý la bi le ce ði gi bi ikin ci fýk ra da ön gö rü len hal ler de
mah ke me ka ra rý nýn ge ri alý na bi le ce ði ön gö rü le rek, is tis na nýn kö tü ye kul la nýl ma sý na en gel olun mak
is ten miþ tir. 

Üçün cü fýk ra: Oy da im ti ya zýn et ki siz leþ ti ði ka rar lar sa de ce önem kri te ri ne gö re de ðil, ay ný za -
man da oy da im ti ya zýn hâki mi yet ku rul ma sý ara cý ola rak kul la nýl ma sý na en gel ol mak ama cý na gö re
de be lir len miþ tir. 

Ta sa rý nýn oy da im ti yaz lý pay la ra ola nak ta ný ma sý nýn te me lin de ne güç ne de hâ ki mi yet oluþ tu -
rul ma sý na yar dým cý ol mak dü þün ce si var dýr. Ka bul gö ren yak la þým, akýl cý, çað daþ, ku rum sal yö ne -
tim il ke le ri ne da ya lý ama ca uy gun, iyi, da ðý nýk ol ma yan ve pro fes yo nel yö ne tim dir. Bas ký ara cý
olan, hâ ki mi ye ti gü ven ce al tý na al ma dü þün ce si ne yö ne lik, ka nunî sý nýr aþan oy da im ti yaz Ta sa rý ya
ay ký rý dýr.
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ÝKÝN CÝ AYI RIM
Pay Be de li ni Ýfa Bor cu ve Ýfa Et me me nin So nuç la rý

Mad de 480 - Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun m. 405 (1)'in  ba zý de ði þik lik ler le - ye ri ni
alan ve tek borç il ke si ne açýk ça yer ve ren bu hü küm, ano nim þir ket ler de, Ta sa rý ile ona da ya lý esas
söz leþ me dü ze ni ni ege men kýl ma yý, borç lar hu ku ku söz leþ me le riy le oluþ tu ru la bi le cek yan dü ze nin
esas söz leþ me dü ze ni ni or ta dan kal dýr ma sý na sý nýr sýz bir þe kil de izin ver me me yi amaç la mak ta dýr.
"Pay sa hip le ri söz leþ me si" ve ya "or tak lar söz leþ me si" di ye Türk çe ye çev ri len, an cak dün ya da "sha -
re hol ders ag re ement" te ri mi ile ad lan dý rý lan, ba zen de "jo int-ven tu re söz leþ me si" baþ lý ðý ný ta þý yan,
son yýl la rýn dün ya ça pýn da en "po pu ler" ati pik söz leþ me si olan bu söz leþ me, ya ban cý öð re ti de kul -
la ný lan te rim ile esas söz leþ me dü ze ni ya nýn da, ço ðu kez ona ve ka nu na hük me den ve ya iki si ni de
bir den ber ta raf eden bir "yan dü zen" ya rat mýþ týr.

Ulu sal hu ku kun uy gun gör me di ði ve bu se bep le em re di ci hü küm ler le ko ru ma al tý na al dý ðý he men
he men her men fa at ve ya hak (ço ðu kez) yan dü zen le ya ze de len mek te ya da sý nýr lan dý rýl mak ta dýr. Bu
yan dü zen güç lü ye, hu ku ku nu ge tir mek, hâki mi yet kur mak, is te di ði an is te di ði fi yat la kar þý ta ra fýn
pay la rý ný al mak ve ya pay la rý ný sat mak hak ký ný sað la mak ta dýr. Ve to hak la rý da bu dü ze nin önem li si la -
hý dýr. Ka ra Av ru pa sý hu kuk la rý ola bil di ði oran da bu yan dü ze ni sý nýr la ma ya ça ba har ca mak ta dýr.

Tek borç il ke si, hü küm de "esas söz leþ mey le pay sa hi bi ne, pay be de li ni ve ya pa yýn iti barî de ðe -
ri ni aþan pri mi ifa dý þýn da borç yük le ti le mez" þek lin de ifa de olun muþ tur. Bu hü küm, yan dü ze nin
esas söz leþ mey le dü zen len me si ne en gel ol du ðu ka dar em re di ci ni te li ði se be biy le yan dü ze nin ba zý
hü küm le ri ni sor gu la na bi lir ko nu ma ge tir mek te dir. Hü küm baþ ka ka nun la ra en gel olu cu bir ara cý
içer me mek te, bu gö re vi sý nýr lý bir þe kil de 340 ýn cý mad de nin son cüm le si üst len miþ bu lun mak ta dýr. 

Ýl ke yö nün den 6762 sa yý lý Ka nu nun 405 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ifa de sin de de ði þik -
lik ya pýl mýþ týr. Mev cut me tin "faz la bir þey öde me ye esas mu ka ve le ile da hi mec bur tu tu la maz" di -
ye rek öde me söz cü ðü nü vur gu la mýþ tý. Bu da, Türk öð re ti sin de, hük mün ser ma ye ve prim bor cu dý -
þýn da ki di ðer pa ra borç la rý ný kap sa ma dý ðý gö rü þü nün ile ri sü rül me si ne se bep ol muþ tu. Onun için
480 in ci mad de de "borç yük le ti le mez" ifa de si bi li ne rek kul la nýl mýþ týr. Hü küm de ki borç söz cü ðü ge -
niþ an lam ta þý mak ta dýr.

Ýkin ci fýk ra: Hü küm, ka yýt lý ser ma ye sis te mi ni seç miþ hal ka açýk ano nim þir ket ler için SerPK
mad de 12 ile uyum sað la mak ama cýy la ön gö rül müþ tür.

Üçün cü fýk ra: Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 405 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn tek ra rý dýr. 
Dör dün cü fýk ra: Ýkin cil yü kü mü dü zen le yen bu hü küm 6762 sa yý lý Ka nun da ki hük mün tek ra rý dýr. 
Mad de 481 - Hü küm, esas iti ba rýy la 6762 sa yý lý Ka nu nun 406 ncý mad de si nin tek ra rý dýr. An -

cak mev cut me tin de so run ya ra tan iki nok ta da ye ni me tin de açýk lýk sað lan mýþ, bir de hük me ilânýn
içe ri ði ne iliþ kin bir ek le me ya pýl mýþ týr. Bi rin ci cüm le de (var sa) pri min de ay ný yol la is te ne ce ði ve
yet ki li or ga nýn yö ne tim ku ru lu ol du ðu be lir til miþ tir. Yö ne tim ku ru lu nun bu yet ki si dev re di le mez.
Esas söz leþ me ler sa de ce "ilan yo lu ile is te me" ku ra lýn da fark lý dü zen le me ge ti re bi lir ler. Bu, þef faf -
lýk il ke si aley hi ne ve pay sa hi bi nin ha ber al ma sý ný zor laþ tý ran yön de ola maz. 481 in ci mad de, ilâna
ek ola rak, ha ber ver me ola na ðý ný ar týr ma yý sað la ma lý dýr. Ýla nýn içe ri ði de as garî dü ze yin be lir len me -
si ne iliþ kin dir. Çað rý nýn web si te si ne de ko nul ma sý 1524 ün cü mad de nin ge re ði dir. 

Mad de 482 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 407 nci mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 483 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 408 in ci mad de si nin ku ral ola rak tek ra rý dýr. An cak

Ta sa rý da “il gi li pay lar” iba re si ek le ne rek uy gu la ma da, ge rek siz de ol sa, tar týþ ma la ra yol açan bir ko -
nu da açýk lýk sað lan mýþ týr. Ger çek ten, pay sa hi bi nin be del le ri öden miþ pay lar dan yok sun bý ra kýl ma sý
müm kün de ðil dir. Yok sun bý ra kýl ma sa de ce ýs kat usu lü nün uy gu lan dý ðý pay lar için söz ko nu su dur.
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YE DÝN CÝ BÖ LÜM
Men kul Kýy met ler 
BÝ RÝN CÝ AYI RIM

Pay Se net le ri
Mad de 484 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 409 un cu mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra hü küm -

le rin den alýn mýþ týr. An cak hü küm, bi rin ci alt kýs mýn baþ lý ðýn da ol du ðu gi bi "his se se net le ri" ye ri ne
"pay se net le ri" te ri mi ni ka nunî te rim ola rak ka bul edip kul lan mýþ týr. Ta sa rý, 6762 sa yý lý Ka nun gi bi,
ano nim þir ket te ki ser ma ye nin bö lün me si so nu cu olu þan bi ri me "pay" de mek te dir. Pay ka nunî te rim -
dir. Pa yýn kýy met li ev rak ni te li ðin de bir se ne de bað la nýn ca adý nýn "his se" ola rak de ðiþ me si nin ve
söz ko nu su se ne de "pay se ne di" den me si nin makûl bir se be bi yok tur. "Pay se ne di"ni içer di ði pay -
dan so yut lan mýþ ola rak ad lan dý rýl dý ðý, bu se ne din ka nunî adý nýn (pay söz cü ðü dü þü nül mek si zin) pay
se ne di ola rak ko nul du ðu açýk la ma sý da ik na edi ci de ðil dir. Bu se bep le çe liþ ki yi or ta dan kal dýr mak
ama cýy la se ne din ka nunî adý nýn "pay se ne di" ol ma sý uy gun gö rül müþ tür. 

Mad de 485 - Bi rin ci fýk ra: Hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 410 un cu mad de si nin ye ri ni tut mak -
ta, an cak bi rin ci fýk ra iki önem li de ði þik li ði içer mek te dir. Bi rin ci de ði þik lik bir ge rek li li ðin açýk ça
be lir til me si dir. O da, dö nüþ tür me nin an cak esas söz leþ me nin de ðiþ ti ril me si su re tiy le ya pý la bi le ce ði -
dir. Bu açýk hü küm le te red düt le rin or ta dan kal dý rýl ma sý ve yan lýþ uy gu la ma la rýn ön len me si amaç -
lan mýþ týr. Üçün cü cüm le de ye ni olup, dö nüþ tür me nin ka nu nen ya pýl ma sý nýn ge rek li ol du ðu hal ler -
de iþ le min yö ne tim ku ru lu ka ra rý ile ger çek leþ ti ril me si ni ve bu nun esas söz leþ me ye da ha son ra an -
cak he men yan sý týl ma sý ný hük me bað la mak ta dýr. Hü küm de ki "pay la rýn tür le ri" iba re si ba þa rý lý bu -
lun ma ya bi lir. Pay la rýn ha mi li ne ve ya na ma ya zý lý ol ma la rý ný ifa de eden tür ye ri ne, bir ký sým öð re ti -
de ter cih edi len "cins" söz cü ðü de kul la ný la bi lir. An cak mev cut me tin de "nev'" söz cü ðü nün bu lun -
ma sý ve Türk Me denî Ka nu nu 48 in ci mad de sin de "cins"in in sa na öz gü bir ni te lik ola rak be lir til miþ
ol ma sý se be biy le "tür" söz cü ðü ter cih edil miþ tir. 

Mad de 486 - Hük mün bi rin ci ve dör dün cü fýk ra la rý 6762 sa yý lý Ka nu nun 412 nci mad de si nin
tek ra rý dýr. Ýkin ci fýk ra da ise ha mi li ne ya zý lý pay se net le ri nin bas tý rýl ma sý zo run lu ðu ge ti ril miþ tir. Ýl -
mü ha ber le re na ma ya zý lý pay se net le ri ne iliþ kin hü küm le rin uy gu lan ma sý ön gö rü le rek kap sam lý bir
hük me yer ve ril miþ tir. 

Üçün cü fýk ra ye ni bir hü küm dür. Bu hü küm le na ma ya zý lý pay se net le ri nin bas tý rýl ma sý ola na -
ðý nýn yo lu açýl mýþ týr. Hü küm uya rýn ca az lýk is ter se na ma ya zý lý pay se ne di bas tý rý lýp tüm na ma ya -
zý lý pay se ne di sa hip le ri ne da ðý tý la cak týr. Böy le ce ka pa lý ano nim þir ket ler de özel lik le ai le þir ket le -
rin de pay se ne di nin bas tý rýl ma ma sý ve da ðý týl ma ma sý yo luy la bas ký ya pýl ma sý, pay sa hip le ri nin bu
sý fat la rý ný is pat tan yok sun bý ra kýl ma la rý, de vir ola nak la rý nýn sý nýr lan dý rýl ma sý gi bi hu ku ka ay ký rý
yön tem le rin önü ne ge çil miþ tir. Na ma ya zý lý pay se net le ri nin ba sýl ma ma sý ve pay sa hip le ri ne da ðý -
týl ma ma sý, pay def te ri bu lun ma yan, dü zen siz olan ve gün cel du ru mu yan sýt ma yan þir ket ler de da ha
bü yük sa kýn ca lar do ður mak ta dýr. Hük me ay ký rý lýk hâlin de pay sa hip le ri nin mah ke me ye baþ vu ra bi -
le cek le ri þüp he siz dir. 

Mad de 487 - Hü küm, ba zý de ði þik lik ler le 6762 sa yý lý Ka nu nun 413 ün cü mad de nin tek ra rý dýr.
487 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da ki hü küm ka pa lý þir ket ler hak kýn da dýr. Çün kü, hal ka açýk olan -
lar hak kýn da SPK teb lið le ri uy gu la nýr.

Mad de 488 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 414 ün cü mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 489 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 415 in ci mad de si nin tek ra rý dýr.
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Mad de 490 - Hü küm esas iti ba rýy la 6762 sa yý lý Ka nu nun 416 ncý mad de si nin tek ra rý dýr. Bi rin -
ci fýk ra ya "Ka nun da" söz cü ðü ek le ne rek bir ek sik lik gi de ril miþ, ikin ci fýk ra da ise, "Hu kukî iþ lem le
de vir" açýk lý ðý ge ti ril miþ tir. Çün kü ka nunî in ti kal ler de ci ro ve zil yet li ðin dev ri ne ge rek yok tur. 

Mad de 491 - Ta sa rý nýn 491 ilâ 498 in ci mad de le ri Ýsv. BK'nýn 685 ilâ 685g hü küm le rin den
alýn mýþ týr. Bu ter cih te þu se bep ler et ki li ol muþ tur: (1) Türk ano nim þir ket ler dü ze ni, Al man ya ve
Fran sa'ya ve ya di ðer bir ül ke nin ano nim þir ket ler dü ze ni ne de ðil, Ýs viç re'ye ya kýn dýr, hat ta ben zer -
dir. Böy le bir dü ze nin içi ne bað lam ko nu sun da ya ban cý bir sis te mi oturt mak doð ru ol maz. (2) Ýs viç -
re'ye 1991'de ge len ye ni pay se net le ri nin dev ri nin ký sýt lan ma sý; ya ni bað lam re ji mi di ye aný lan "Vin -
ku li erung" bor sa dik ka te alý na rak oluþ tu rul muþ tur. (3) Ýs viç re'nin ye ni hü küm le ri ba þa rý lý so nuç ver -
miþ, öð re ti de ya pý lan eleþ ti ri ler doð ru çýk ma mýþ, sis tem ama cý na ulaþ mýþ týr. 

Bi rin ci fýk ra: Hü küm ka nunî de vir sý nýr la ma sý ný dü zen le mek te dir. Ano nim þir ket te il ke, na ma
ya zý lý pa yýn ser best çe dev re di le bil me si dir. Bu il ke nin Ka nun da ön gö rü len tek is tis na sý be del le ri nin
tü mü öden me miþ na ma ya zý lý pay lar dýr. Söz ko nu su pay lar, esas söz leþ me de be lir til me miþ ol sa bi -
le, an cak þir ke tin ona yý ile dev re di le bi lir. Hü küm öden me miþ pay be de li nin gü ven ce si dir. Þir ket be -
de li nin tü mü öden me miþ olan þir ket ler de öde me gü cü ye ter siz ki þi ler le kar þý kar þý ya kal ma ma lý dýr.
An cak, salt pay la rýn be del le ri nin öden me miþ ol ma sý, þir ke te ona yý red det mek hak ký ný ver mez. Dev -
ra la nýn öde me gü cü ne sa hip ol ma sý ve dü rüst ol ma sý ha lin de þir ke tin de vir iþ le mi ne onay ver me si
ge re kir. Ak si ne ha re ket, ka nu na ve dü rüst lük il ke si ne ay ký rý dýr. Ay rý ca de vir, mi ra sýn pay la þý mý, eþ -
ler ara sýn da ki mal re ji mi hü küm le ri ve ya cebrî ic ra yo luy la ger çek leþ miþ se, pay la rýn be del le ri nin tü -
mü öden me miþ bi le ol sa þir ke tin ona yý na ge rek yok tur. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, sa de ce dev ra la nýn öde me ye ter li li ði nin þüp he li ol ma sý ola sý lý ðýn da
þir ke tin ta lep edi len te mi na týn ve ril me me si ha lin de þir ke tin de vir iþ le mi ni onay la ma yý red de de bi le -
ce ði ni hük me bað la mýþ týr. Þir ket, te mi na tý key fi ola rak ta lep ede mez; bu nun için dev ra la nýn öde me
gü cü ve dü rüst lü ðü te red düt ya rat ma lý dýr. 

Mad de 492 - Hü küm, bor sa ya ko te edil miþ ol sun ol ma sýn, tüm na ma ya zý lý pay la rýn dev rin de
esas söz leþ me ile ge ti ri le bi le cek sý nýr la ma la ra iliþ kin il ke le ri gös ter mek te dir.

Bu ge nel il ke ler ya nýn da ka nun, his se se net le ri bor sa ya ko te edil me miþ ano nim þir ket ler de dev -
ra la na kar þý ile ri sü rü le bi le cek red se bep le ri ni ve pay se net le ri bor sa ya ko te ano nim þir ket ler de, esas
söz leþ me de ön gö rü le bi le cek özel bir sý nýr la ma hük mü ile ge ti ri le bi le cek red se bep le ri ni de iz le yen
mad de ler de dü zen len miþ tir.

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, esas söz leþ me le rin na ma ya zý lý pay la rý ný an cak þir ke tin ona yý ile
dev re di le bi le ce ði ni ön gö re bi le ce ði ni ifa de eder ken sa de ce il ke yi be lir le miþ tir. Ýl ke dev re di le bil me sý -
nýr la ma sý nýn böy le bir (491 in ci mad de de ki sý nýr la ma dý þýn da) esas söz leþ me ile ve dev rin þir ke tin
ona yý na bað lan ma sý su re tiy le ya pý la bi le ce ði dir. Esas söz leþ me, böy le bir sý nýr la ma ge tir me miþ se pa -
yýn ser best çe dev ri ku ra lý ge çer li olur. Bu il ke nin uy gu la ma sý nýn na sýl ola bi le ce ði, iz le yen mad de ler -
de, his se se net le ri bor sa ya ko te edil miþ þir ket ler ile edil me miþ þir ket ler de ay rý ay rý gös te ril miþ tir. 

Ýl ke, þir ket le rin esas söz leþ me le ri ne, "Na ma ya zý lý pay la rýn dev ri þir ke tin ona yý na ta bi dir." hük -
mü nü yaz ma la rý na izin ver me mek te, böy le bir sý nýr la ma nýn iki ay rý þir ket sý ný fýn da na sýl ya zýl ma sý
ge rek ti ði ni iz le yen mad de le re bý rak mak ta dýr.

Ýkin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra da ki sý nýr la ma nýn in ti fa hak ký nýn ku rul ma sýn da da ge çer li ola ca ðý
hük mü ile, þir ket pa yýn (pay se ne di nin) mül ki ye ti nin geç me si ne han gi se bep ler le kar þý ko ya bi li yor -
sa, ay ný se bep le re da ya na rak pa yýn (pay se ne di nin) üze rin de in ti fa hak ký ku rul ma sý ný da red de de bi -
le ce ði kas te dil miþ tir. 
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Ýn ti fa hak ký nýn açýk bir hü küm le dü zen len me si nin ne de ni, in ti fa hak ký sa hi bi nin oy hak ký ný ha -
iz ol ma sý dýr. Di ðer yan dan, re hin hak ký sa hi bi ne bu hak ta nýn ma mýþ týr. Esas söz leþ me le rin böy le bir
bað lam ge tir me si ka nu na ay ký rý olur.

Üçün cü fýk ra: Tas fi ye ye gi ren bir þir ket te, þir ket yö nün den bað lam ko nul ma sý ný, ya ni ser best -
çe de vir il ke si nin sý nýr lan dý rýl ma sý ný hak lý gös te ren se bep ler or ta dan kal ka ca ðý için hü küm ön gö rül -
müþ tür.

Mad de 493 - Hü küm, na ma ya zý lý pay se net le ri bor sa ya ko te edil me miþ ano nim þir ket le rin,
esas söz leþ me le ri ne ko ya bi le cek le ri bað lam ku ral la rý ný gös ter mek te dir. Bu ano nim þir ket ler Ýs viç re
öð re ti sin de ba zý ya zar lar ta ra fýn dan "özel ano nim þir ket ler" þek lin de ad lan dý rýl mak ta dýr. Bu ad lan -
dýr ma ya nýl tý cý dýr. Kay nak ka nun hiç bir þe kil de özel þir ket ten, hat ta þir ket ten söz et me miþ tir. Dü -
zen le me, þir ke ti de ðil pay la rý ko nu al mak ta dýr. 

Bu ra da öne mi do la yý sýy la bir açýk la ma yap mak ge re ði du yul muþ tur. 490 ýn cý mad de den iti ba -
ren zo run lu ba zý is tis na lar dý þýn da “pay se ne di” te ri mi ye ri ne “pay” ke li me si kul la nýl mýþ týr. Bu nun
te mel de iki se be bi var dýr: Bor sa ya ko tas yon yap týr ma yan þir ket ler de pay da pay se ne di de bu lu na -
bi lir. Ha mi li ne ya zý lý se net le rin ak si ne Ta sa rý, pay la rý  bor sa da iþ lem gör me yen þir ket ler de na ma ya -
zý lý pay la rýn se ne de bað lan ma sý zo run lu lu ðu nu ge tir me miþ tir. 486 ncý mad de nin üçün cü fýk ra sý uya -
rýn ca az lýk ta lep eder se þir ket na ma ya zý lý pay se ne di bas tý rýp, sa hip le ri ne da ðýt mak zo run da dýr.
Böy le bir is tem bu lun ma dý ðý sü re ce pa yýn se ne de bað lan ma sý zo run lu lu ðu yok tur. Öy le ise 491 ilâ
494 ün cü mad de ler de “pay se ne di” ye ri ne “pay” te ri mi kul la nýl ma sý da ha doð ru ve ama ca da ha uy -
gun dur. Yo rum ya pý lýr ken aný lan mad de ler de ki “pay” te ri mi nin “pay se ne di” þek lin de an la þýl ma sý
ge re kir.

Bor sa ya ko te edil miþ na ma ya zý lý pay lar için pay se ne di te ri mi nin kul la nýl ma sý da ha da zor hat -
ta bir an lam da imkânsýz dýr. Çün kü, SerPK m. 10/A hük mü ile ser ma ye pi ya sa sý araç la rý nýn
kaydîleþ ti ril me si sis te mi hu ku ku mu za ge ti ril miþ bu bað lam da Mer kezî Ka yýt Ku ru lu þu ku rul muþ -
tur. 2005 yý lýn dan iti ba ren bu Mer kez ça lýþ ma ya baþ la ya cak ya ni bu Mer ke ze bað lý ano nim þir ket -
ler açý sýn dan pay se ne di çý ka rýl ma sý uy gu la ma sý kal dý rý la cak, çý ka rýl mýþ pay se net le ri de im ha edi -
le rek kaydî hak lar dü ze ni ne ge çi le cek tir. Bu se bep le, bor sa ya ko te edi len ler ar týk pay se net le ri de -
ðil pay lar ola cak týr. Ku ram sal açý dan, Mer ke zi Ka yýt Sis te mi ne kay de dil miþ pay la rýn, bu ka yýt ile
bir çe þit “se net” ni te li ði ta þý dý ðý gö rü þü ile ri sü rü le bi lir. Ni te kim, ya ban cý hu kuk lar da se ne di, çað -
rýþ tý rýr þe kil de “kaydî de ðer ler”den söz edil miþ tir. Ba zý ya zar lar kaydî de ðer le rin bir çe þit se net gi -
bi dü þü nü le bi le ce ði ni de ile ri sür müþ ler dir. An cak, Ti ca ret Ka nu nu gi bi yo ðun kul la ný ma ko nu olan
ka nun da sa de ce ile ri sü rül müþ ol mak özel li ði gös te ren gö rüþ le re da ya na rak te rim se çi mi ya pý la maz.
Ay rý ca, SerPK m. 10/A’da “kaydî de ðer”ler ye ri ne “ka yýt edi len hak lar” te ri mi kul la nýl mýþ týr. Bu ra -
da ki “hak”, “se net” ola rak ni te len dir me ba ký mýn dan “de ðer”den da ha za yýf bir ke li me dir. Bu se bep -
ler le 495 ve de va mý mad de ler de de “pay” te ri mi kul la nýl mýþ týr. 

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra ya gö re bir ano nim þir ket bor sa ya ko te edil me miþ bu lu nan pay la rýn
(pay se net le ri nin) dev ri ne onay ver me yi iki hal de red de de bi lir: (1) Esas söz leþ me sin de ön gö rül müþ
bir hak lý se be be da ya na rak, (2) dev re den ki þi ye, dev re ko nu pay la rý/pay se net le ri ni, baþ vur ma anýn -
da ki ger çek de ðe ri ile ken di ve ya di ðer pay sa hip le ri ya da üçün cü ki þi ler he sa bý na al ma yý öne re rek.

Bi rin ci fýk ra, mad de nin iz le yen fýk ra la rýy la ay dýn la nan ve an lam ka za nan bir hü küm dür. Bi rin -
ci ku ral þu dur: Ano nim þir ket her tür lü hak lý gö rü le bi le cek se be bi "hak lý se bep" ola rak esas söz leþ -
me si ne ko ya maz. Hak lý se bep ler ikin ci fýk ra da be lir ti len, ya ni ka nu nen gös te ril miþ olan ka te go ri ler -
den bi ri ne gir me li dir. Ay rý ca esas söz leþ me de 493 ün cü mad de nin ikin ci fýk ra sý na gön der me de bu -
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lun mak ye ter li de ðil dir. Hak lý se bep ka nun da ki hak lý se bep le re uy gun bir þe kil de so mut laþ tý rýl ma lý -
dýr. Ýkin ci ku ral ise þöy le ifa de edi le bi lir: Bi rin ci fýk ra da ön gö rü len ona yýn red di se bep le ri sa de ce
pay se ne di nin hu kukî bir iþ lem le dev ri ha li için ge çer li dir. Ka nunî de vir (ge çiþ) hâlle rin de üçün cü
fýk ra uy gu la nýr. Üçün cü ku ral ke sin bir so nu cu açýk lar: Þir ke tin onay ver me me si ha lin de de vir ge -
çer siz dir. Hü küm de "dev re den"in mer kez alýn ma sý bu il ke ge re ði dir. Ýl ke 494 ün cü mad de nin bi rin -
ci fýk ra sý hük mün de açýk ça ifa de edil miþ tir. Bu üç ku ral bi rin ci fýk ra da yer al maz; an cak bi rin ci fýk -
ra bað la mýn da, 493 ile 494 ün cü mad de le rin çe þit li hü küm le rin de açýk ça ön gö rül müþ ler dir.

Ano nim þir ke te, dev re ko nu olan pay se net le ri ni ger çek de ðe ri üze rin den dev ral ma öne ri sin de
bu lu na bil me ola na ðý nýn ta nýn ma sý, ona, hak lý se bep ler ya nýn da, sað lan mýþ, uy gun gör me di ði de vir -
ler den kur tu la bil me ola na ðý dýr. Ulus la ra ra sý uy gu la ma da ve öð re ti de es ca pe cla use (ka çýþ, kur tu luþ
klo zu) di ye aný lan bu hü küm ki þi sel un sur la rý öne çý kan ano nim þir ket ler de, (ai le ano nim þir ke ti, tek
ki þi lik ano nim þir ket, iki grup tan olu þan ano nim þir ket ve ge nel ola rak ka pa lý ano nim þir ket gi bi)
þir ke tin ya ban cý laþ ma sý ný ve ya ni te lik le ri ni kay bet me si ni ön le yen bir et kin araç týr. Bu ara cýn kul la -
ný la bil me si için esas söz leþ me de hü küm bu lun ma sý ge rek mez.

Ano nim þir ke tin pay se net le ri ni ken di he sa bý na ala bil me si için 379 ve de va mýn da yer alan hü -
küm ler de ki þart la rýn var lý ðý ge rek li de ðil dir. Ta sa rý da Ýsv. BK m. 659 (2) ve ben zer bir hü küm bu -
lun ma mak ta dýr. Bu hal de ki ik ti sa bý 381 in ci mad de nin kap sa mýn da ka bul et mek ve ya 379 un cu ve
de va mý mad de ler de ön gö rü len le re ek bir is tis na ola rak de ðer len dir mek de müm kün dür. Çün kü Ta -
sa rý 379 un cu ve de va mý mad de le rin den ba ðým sýz ola rak þir ke te ken di his se se net le ri ni ik ti sap et -
mek ola na ðý ný ta ný mýþ týr. Pay sa hip le ri ve ya üçün cü ki þi he sa bý na dev ral ma da ise her han gi bir þart
ve sý nýr la ma yok tur. Me haz da yer alan ve Ta sa rý ya ak ta rý lan iki söz cük te red düt ya ra ta bi lir. Bun lar -
dan bi rin ci si; pay la rý/pay se net le ri ni þir ke tin ken di "he sa bý na" al ma sý dýr. "He sa ba" söz cü ðü iç iliþ -
ki yi çað rýþ tý rýr. Bu ra da þir ke tin ik ti sa bý ge çi ci dir; þir ket pay la rý ný he men el den çý kar ma lý dýr. He sa ba
söz cü ðü bu nu vur gu lar. Ýkin ci si ise "di ðer pay sa hip le ri" iba re sin de ki "di ðer" söz cü ðü dür. Bu da
dev re den pay sa hi bi dý þýn da ki pay sa hip le ri ne vur gu yap mak ta dýr.

Ta sa rý "ger çek de ðer"i ta ným la ma ma yý ter cih et miþ tir. Ta ným öð re ti ile iç ti ha ta bý ra kýl mýþ týr. Ýs -
viç re'de ve 6762 sa yý lý Ka nu nun 418 in ci mad de si se be biy le Türk dok tri nin de söz ko nu su de ðer le,
ak tif le rin ola sý sa týþ de ðe ri nin, ka pi ta li zas yon de ðe ri nin ve iþ let me ik ti sa dý nýn ka bul et ti ði þir ke tin
tüm var lýk la rý ný te mel alan di ðer de ðer le rin ifa de edil di ði sa vu nul muþ tur. Bu de ðer, tas fi ye de ðe ri -
nin üs tün de dir. Çün kü ya þa yan bir þir ke tin de ðe ri dir.

Bu se bep le dev rin ön le ne bil me si, söz ko nu su be de lin öden me si ne bað lý dýr. 
Ýkin ci fýk ra: Bu mad de de ki "hak lý se bep" kav ra mý borç lar hu ku ku ile þa hýs þir ket le ri hu ku kun -

da ge çer li olan, iliþ ki yi çe kil mez hâle ge ti ren hak lý se bep ten fark lý ola rak þir ket yö nün de öne mi olan
se be bi ifa de eder. Ta sa rý üç ka te go ri ön gör müþ ol ma sý na rað men hak lý se bep ler sý nýr lý sa yý (nu me -
rus cla usus) de ðil dir. Hü küm de hak lý se bep ka te go ri le ri (1) pay sa hip le ri çev re si nin bi le þi mi, (2) þir -
ke tin ko nu su ve (3) iþ let me nin ba ðým sýz lý ðý ola rak be lir len miþ tir. Pay sa hip le ri çev re si nin bi le þi mi
me ha zýn Fran sýz ca met nin de ki "com po si ti on du cerc le des ac ti on na ires", Al man ca me tin de ki "Zu -
sam men set zung des Ak ti onärskre ises", Ýtal yan ca me tin de ki "com po si zi one del la cerc hia del li azi -
onis ti" te rim le ri ile ifa de olun muþ tur. 'Bi le þim" söz cü ðü nü, Türk çe'de de kul la ný lan "pay sa hip le ri -
nin kom po zis yo nu" þek lin de an la mak doð ru olur. 

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra ya gö re, ano nim þir ket, dev re den ki þi den dev ra la nýn bir be ya ný ný
ken di si ne sun ma sý ný is te ye bi lir. Dev ra lan bu be ya nýn da, pay def te ri ne kay dý ný is te di ði pay la rý (pay
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se net le ri ni) ken di adý na ve he sa bý na al dý ðý ný açýk ça be yan et me li dir. Bu be yan ile ikin ci fýk ra da ki
hak lý se bep le rin do la nýl ma sý nýn  ola bil di ðin ce - en gel len me si amaç lan mýþ týr. Baþ ka bir de yiþ le, ano -
nim þir ke tin ile ri sü re bi le ce ði bir hak lý se be bi ta raf la rýn mu va zaa ile hat ta inanç lý bir iþ lem le aþ ma -
la rý, hük me ay ký rý dýr. Ta sa rý, bu ay ký rý lý ðý yap tý rý ma bað la mýþ týr. Be ya nýn doð ru ol ma dý ðý da ha son -
ra an la þý lýr sa, þir ket 500 ün cü mad de ye da ya na rak kay dý (bir mah ke me ka ra rý na ge rek ol mak sý zýn)
pay def te rin den si le bi lir. 500 ün cü mad de yi tar týþ ma sýz uy gu la ya bil me si için, yö ne tim ku ru lu nun
dev ra lan dan be ya ný ný ya zý lý ola rak ver me si ni is te me hak ký var dýr. 

Bu hü küm 492 nci mad de nin "esas söz leþ mey le sý nýr la ma" yan baþ lý ðý al týn da yer al ma sý na rað -
men bü tün bað lý na ma ya zý lý pay la ra ve esas söz leþ me de ön gö rül me miþ ol sa bi le uy gu la nýr. 

Dör dün cü fýk ra: Hü küm de sa yý lan ge çiþ hâlle ri sý nýr lý sa yý (nu me rus cla usus) de ðil dir. Aný lan
hal ler de ano nim þir ket ku ral ola rak onay ver mek le yü küm lü dür, an cak, þir ket söz ko nu su pay se net -
le ri ni ger çek de ðe ri üze rin den al ma yý öner di ði tak dir de onay ver me yi red de de bi lir. Hü küm his se se -
net le ri nin ano nim þir ket ta ra fýn dan alýn ma sý ný ön gör mek te dir. 

Be þin ci fýk ra-Al týn cý fýk ra: Bu fýk ra de ðer ih ti laf la rý ný or ta dan kal dýr mak ama cýy la ön gö rül -
müþ tür. Al týn cý fýk ra ise bir var sa yý ma yer ver mek te dir.

Ye din ci fýk ra: 493 ün cü mad de de ön gö rül me yen her sý nýr la ma dev re di le bi lir lik þart la rý nýn
aðýr laþ tý rýl ma sý dýr. 

Mad de 494 - Bi rin ci fýk ra: Ano nim þir ke tin ona yý, pay la rýn (pay se net le ri nin) mül ki ye ti üze -
rin de be lir le yi ci ve ta ným la yý cý bir hu kukî iþ le ve sa hip tir. Bu ra da Ka nun 490 ýn cý mad de den ve es -
ki hu kuk tan ay rýl mýþ, ay rý ca kýy met li ev ra ka hâ kim il ke ler den de sap mýþ týr. Ger çek ten Ka nu nun 490
ýn cý mad de si uya rýn ca, dev ri sý nýr lan dý rýl ma mýþ, ya ni bað lam sýz na ma ya zý lý pay se net le rin de hu -
kukî iþ lem le de vir de, ci ro edil miþ na ma ya zý lý pay se ne di nin zil yet li ði nin ge çi ril me siy le, se ne din
mül ki ye ti dev ra la na geç mek te, þir ke tin ona yý mül ki ye tin in ti ka li yö nün den hiç bir rol oy na ma mak -
ta dýr. Oy sa 494 (1)'e gö re, dev ri esas söz leþ me ile sý nýr lan dý rýl mýþ, ya ni bað lam lý na ma ya zý lý his se
se net le rin de, þir ket onay ver me di ði sü re ce na ma ya zý lý pay se net le ri nin mül ki ye ti de geç me mek te -
dir. Ýs viç re öð re ti sin de gö rüþ bir li ði ha lin de be lir til di ði gi bi, 494 (1) kýy met li ev rak il ke le ri nin cid -
di bir sap ma yý ifa de et mek te, bu nu da bir lik te ori si do la yý sýy la yap mak ta dýr. Baþ ka bir de yiþ le Ta -
sa rý bir lik te ori sin den bek le di ði ya rar do la yý sýy la kýy met li ev ra kýn bir il ke si ne is tis na ge tir miþ tir.
Onay ile bir lik te pay la rýn/pay se net le ri nin mül ki ye ti de dev ra la na ge çer. Bu ra da ki onay, kýy met li
ev rak hu ku ku il ke le ri ne önem li bir is tis na oluþ tu rur. Çün kü, na ma ya zý lý his se se net le rin de ci ro ve
zil yet li ðin ge çi ril me si ve çýp lak pay lar da BK 162 an la mýn da tem lik ge çi þi sað la ma mak ta, in ti kal
onay la ol mak ta dýr. Onay sa de ce mül ki ye ti de ðil pa ya/pay se net le ri ne bað lý hak la rý da dev ret mek te -
dir. Hem mül ki ye tin hem de pa ya/pay se ne di ne bað lý mal var lý ðý ile yö ne tim ve de ne tim-in ce le me
hak la rý nýn ano nim þir ke tin ona yý na bað lan ma sý bir lik te ori si ni or ta ya çý kar mak ta, es ki hu kuk ta ki gi -
bi par ça lan ma ol ma mak ta dýr.

De vir için onay ve ril me di ði sü re ce his se se net le ri nin mül ki ye ti ve pay la ra bað lý bü tün hak lar
dev re den de ka lýr ve dev re den ta ra fýn dan kul la ný lýr. 

Yu ka rý da açýk la nan sis tem 492 (2) do la yý sýy la in ti fa hak ký nýn ku rul ma sý na da uy gu la nýr. Ta sa -
rý nýn sis te mi, in ti fa hak ký nýn ku rul ma sý yö nün den de Türk Me de ni Ka nu nun dan ay rýl mak ta dýr.

Ýkin ci fýk ra: Pay se net le ri/pay lar, mi ra sýn pay la þý mý, eþ ler ara sýn da ki mal re ji mi hü küm le ri ve -
ya ceb ri ic ra ge re ði ik ti sap edil miþ ler se ano nim þir ke tin ona yý nýn bi rin ci fýk ra da ki iþ le vi de ðer yi ti -
rir. Çün kü, söz ko nu su hal ler de his se se net le ri nin/pay la rýn hü küm le ri ve mal var lý ðý hak la rý der hal
il gi li ki þi ye (ki þi le re) ge çer; yö ne tim hak la rý nýn geç me si için ise ano nim þir ke tin ona yý ge re kir. Þir -
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ket bu ona yý ver me di ði sü re ce söz ko nu su hak lar es ki ma lik te ka lýr. Ano nim þir ket 492 (2) uya rýn -
ca mezkûr pay se net le ri ni/pay la rý ný al ma öne ri sin de bu lun ma sý ha lin de ise hem mül ki yet hem de
his se se net le ri ne bað lý hak la rýn tü mü þir ke te ge çer.

Üçün cü fýk ra: Þir ke tin ka ra rý ný ve re bil me si için üç ay lýk dü þün me sü re si var dýr. Bu sü re için -
de red det me miþ se ve ya hak sýz red ka ra rý ver miþ se, ge çi þi onay la mýþ sa yý lýr. Þir ke tin ka ra rý ya ka -
nunî ya da ka nu nun izin ver di ði bir esas söz leþ me hük mü ne uy gun bir sý ra la ma ya da yan ma lý dýr. 

Mad de 495 - Bi rin ci fýk ra: Hük mün bi rin ci fýk ra sý, ama ca da ha uy gun ol du ðu için kay nak Ýsv.
BK m. 685d (1)'in Fran sýz ca met nin den alýn mýþ týr. Çün kü, Al man ca me tin "Bor sa ya ko te edil miþ
bu lu nan na ma ya zý lý pay se net le rin de, þir ket bun la rý ik ti sap eden bir þah sý" di ye baþ la mak ta dýr. Bu -
ra da vur gu "bor sa ya ko te edil miþ pay se net le ri"nde dir. Hü küm "bor sa ya ko te edil miþ pay se net le ri -
ne ge lin ce bun lar ...." an la mý ný ve re cek þe kil de ka le me alýn mýþ týr. Fran sýz ca me tin de ise "Bor sa da
ko te edil miþ bu lu nan na ma ya zý lý pay se net le ri ni ik ti sap eden ki þi yi þir ket" de ni le rek ik ti sa býn bor -
sa dan ya pýl ma sý ge re ði ne de iþa ret edil mek te dir. Oy sa bu vur gu Al man ca me tin den an la þýl ma mak -
ta dýr. Ama cýn bor sa dan ik ti sa býn vur gu lan ma sý ol du ðu hem üçün cü fýk ra dan hem de kay nak Ýsv.
BK'nýn 04/10/1991 ta rih li Ano nim Þir ke tin Göz den Ge çi ril me si ne Ýliþ kin Fe de ral Ka nu nun son hü -
küm le ri nin 4 ün cü mad de sin den an la þýl mak ta dýr.

Hü küm, na ma ya zý lý pay se net le ri bor sa ya ko te edil miþ bu lu nan ano nim þir ket ler de, bor sa dan
ik ti sap ha lin de, þir ke tin ik ti sap ede ni pay sa hi bi ola rak ta ný ma mak, ya ni esas söz leþ me si ne koy mak -
ta ser best ol ma dý ðý ný be lirt mek te dir. Esas söz leþ me ye, an cak yüz de ile ifa de edi len bir sý nýr ön gö -
ren bir hü küm ko nu la bi lir: "Bir ger çek ve ya tü zel ki þi þir ket ser ma ye si nin en çok yüz de 0,5 ka dar
na ma ya zý lý pay se ne di ni bor sa da ik ti sap et miþ se pay def te ri ne kay de di le bi lir. Bu yüz de yi aþan ik -
ti sap la rýn pay def te ri ne ya zýl ma sý red de di le bi lir" þek lin de bir esas söz leþ me hük mü bu na ör nek tir.
Hü küm de ki "pay sa hi bi ola rak ta ný mak iba re si" her za man pay def te ri ne kay det mek þek lin de an la -
þý la maz. Çün kü 499 un cu mad de nin üçün cü fýk ra sý na gö re þir ket dev ra la ný pay sa hi bi ola rak ta ný ma -
dan da pay def te ri ne kay det mek te dir. 

Hü küm ký sa ca, ya ban cý laþ ma ya en gel ol mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. "Ya ban cý laþ ma" þir ke tin
ko nu mu nun de ðiþ me si an la mý na ge lir: Kon tro lün baþ ka la rý na geç me si, ba ðým sýz ol mak tan çý kýp bir
þir ket ler top lu lu ðu (Ta sa rý m. 195 vd) için de ba ðým lý bir þir ket ha li ne gel me si, ya ban cý uy ruk lu ki -
þi le rin, sý cak pa ra kul la nan fon la rýn esi ri ol ma sý, ba zý ni te lik le ri ni ve ya hak la rý ný, avan taj la rý ný yi tir -
me si gi bi. Me selâ bir ha va yo lu þir ke ti nin na ma ya zý lý pay se net le ri nin yüz de yir mi be þin den faz la sý -
nýn ya ban cý la rýn eli ne geç me si ha lin de, ulus la ra ra sý ha va cý lýk ku ral la rý na gö re, ulu sal þir ket le re ta -
ný nan ba zý ulus la ra ra sý ka nal la rý kul lan mak hak ký kay be di li yor sa, yüz de sel sý nýr þar tý ko ru yu cu rol
oy na ya bi lir. Özel lik le avan taj ka yýp la rýn da na ma ya zý lý pay se net le ri önem li rol oy na ya bi lir. Çün kü,
ör nek te ki "ulu sal" ol du ðu ka bul edi len þir ket de ki ya ban cý laþ ma nýn (ço ðu kez) pay def te ri ile ka nýt -
lan ma sý ge re ke bi lir; ha mi li ne pay se net le ri ye ter li ve gü ve ni lir gö rül me ye bi lir. 

Hük mün uy gu lan ma þar tý, na ma ya zý lý pay se net le ri nin bor sa ya ko te edil miþ ol ma sý ve pay se -
net le ri nin bor sa dan alýn ma sý dýr. Bor sa dý þýn da ik ti sap ha lin de 497 nci mad de uy gu la nýr. Hü küm,
hak lý ge rek çe le rin var lý ðýn da ve ya yüz de sel sý ný rýn aþýl ma sý ha lin de dev ra la ný pay def te ri ne ka yýt
ola na ðý ný yö ne tim ku ru lu na bý ra ka cak es nek lik te ka le me alýn mýþ týr. Bir leþ me, þir ke tin ken di his se
se net le ri ni ik ti sap et me si ve þir ke tin fi nan sal du ru mu nu iyi leþ ti ri ci bir ön le min uy gu lan ma sý vs. gi -
bi hal ler de bu es nek lik yö ne tim ku ru lu na yar dým cý ola bi lir. An cak yö ne tim ku ru lu tak dir hak ký ný
key fi kul la na maz. Ak si hal de Ta sa rý nýn 497 nci mad de si nin dör dün cü fýk ra sý hük mü uy gu la nýr. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra bi rin ci fýk ra nýn do la nýl ma sý ný ön le mek ama cýy la ön gö rül müþ tür. Ger -
çek ten, bor sa da baþ ka sý adý na ve ya he sa bý na ya pý lan alým lar la bi rin ci fýk ra ta ma men et ki siz hâle ge -
ti ri le bi lir.
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Ýkin ci fýk ra da ki ret se be bi nin ile ri sü rü le bil me si için esas söz leþ me de hü küm bu lun ma sý na ge -
rek yok tur. 

Ger çi ana yan baþ lýk olan 492 nci mad de nin üst baþ lý ðý "II. Esas söz leþ me ile sý nýr la ma"dýr. An -
cak, bi rin ci fýk ra da ki ret se be bi esas söz leþ me de yer al mýþ sa esas söz leþ me þar tý ye ri ne ge ti ril miþ
de mek tir.

Üçün cü fýk ra: Bor sa ya ko te edil miþ pay se net le ri hu kukî bir iþ lem le de ðil de hü küm de ön gö -
rül müþ bu lu nan özel se bep ler do la yý sýy la geç ti ði tak dir de ik ti sa býn pay def te ri ne kay dý ta le bi red de -
di le mez. Söz ko nu su du rum lar da ne yüz de sel ne de baþ ka bir sý nýr la ma ge çer li olur.

Kay nak Ýsv. BK m. 685d (3) hük mün de þir ke tin pay def te ri ne kay dý red de de me ye ce ði özel hal -
ler sa yý lýr ken ceb ri ic ra dan ik ti sap var sa yý mý na yer ve ril me miþ tir. An cak bu nun unu tul muþ ol mak -
tan kay nak la nan bir ha ta ol du ðu ko nu sun da öð re ti gö rüþ bir li ði için de dir. Ta sa rý bu tür ik ti sa bý da
açýk ça zik ret miþ tir.

Mad de 496 - Hük mün ama cý, pay def te ri nin ger çek du ru mu yan sýt ma sý ný sað la mak týr. Bil di rim
ile þir ket, na ma ya zý lý pay se net le ri ni ki min al dý ðý ný bil me se bi le pay def te rin de ka yýt lý ki þi nin ar týk
mezkûr his se se net le ri nin ve hak la rýn sa hi bi ol ma dý ðý ný öð re ne cek tir. Bu da 497 nci mad de yö nün -
den önem ta þý mak ta dýr. Çün kü, aný lan hü küm uya rýn ca bor sa ya ko te pay se net le ri bor sa da sa tý lýn ca,
oy hak ký ile ona bað lý hak lar ha riç, pa ya bað lý hak lar dev ra la na ge çer. Aný lan hü küm do la yý sýy la, bor -
sa da ki dev rin he men þir ke te bil di ril me si ve þir ke tin de ona gö re ge rek li iþ le mi yap ma sý ge re kir. 

Hü küm de Mer ke zi Ka yýt Ku ru lu þu'nun da bil di rim yü kü mü al týn da bu lun ma sý nýn se be bi,
SerPK m. 10/A (2) hük mü uya rýn ca, ka yýt la rýn bil gi sa yar or ta mýn da ara cý ku ru luþ lar iti ba rýy la de tu -
tu la cak ol ma sý dýr. Ara cý ku ru luþ lar yap týk la rý iþ lem le ri Mer ke zi Ka yýt Ku ru lu þu na da bil di re cek le -
ri ne gö re, bil gi nin iki ka nal dan gel me si nin þir ket çe doð ru lu ðu nun sap tan ma sýn da ya rar lý ola ca ðý dü -
þü nül müþ tür. Bu su ret le kay nak hü küm den fark lý bir dü zen le me ge ti ril miþ tir. Ara cý ku rum SerPK
m. 32 vd. hü küm le ri ne gö re ta ným la nýr. Bu hü küm özel lik le ban ka lar yö nün den sýr sak la ma yü kü -
mü nün bir is tis na sý ný oluþ tu rur. Hük mün ama cý, açýk ça be lir til di ði gi bi, der hal bil di ri mi ge rek ti rir.
Bil di rim ya pýl ma ma sýn da ku su ru olan so rum lu dur; an cak ara cý ku rum ile Mer kezî Ka yýt Ku ru lu þu
ara sýn da te sel sül yok tur. 

Mad de 497 - Ge nel bir de ðer le me ya pýl dý ðýn da, ka nu nun, bor sa ya ko te edil me miþ bu lu nan na -
ma ya zý lý pay se net le rin de 494 ün cü mad de de "pay sa hip li ði hak la rý nýn bü tün lü ðü" il ke si ni ka bul et -
ti ði gö rü lür. Bu il ke, söz ko nu su pay se net le ri nin de vir le rin de, þir ket onay ver me di ði sü re ce mezkûr
pay se net le ri nin mül ki ye ti ile pay se net le ri ne bað lý tüm hak la rýn dev re den de kal dý ðý; onay ve ril me -
si ha lin de mül ki ye tin ve hak la rýn geç ti ðini ifa de eder. "Bü tün lük" ge çiþ yö nün den hak lar da bö lün -
me ol ma dý ðý ný ifa de eder. Bor sa ya ko te edil miþ bu lu nan na ma ya zý lý pay se net le rin de hü küm fark -
lý dýr. Ta sa rý bor sa ya ko te edil miþ bu lu nan na ma ya zý lý pay se net le rin de hak la rýn ge çi þin de "oy hak -
ký ile ona bað lý hak lar"ý di ðer pay sa hip li ði hak la rýn dan ayýr mýþ týr. Bor sa ya ko te na ma ya zý lý pay se -
net le ri ne iliþ kin bu sis tem fark lý lý ðý nýn se be bi, pay se net le ri nin bor sa da iþ lem gör me le ri dir. Bor sa -
ya ko te na ma ya zý lý pay se net le rin de, dev ra la ný pay sa hi bi ola rak ta ný ma yý þir ke tin red det me si ha lin -
de, pay se net le ri nin mül ki ye ti nin geç me di ði ni ka bul et mek ya ni iþ le mi ge ri çe vir mek müm kün de -
ðil dir. Böy le bir so nuç, bor sa ya gü ve ni sar sar, hat ta ta ma men or ta dan kal dý rýr. Bu tür ka nunî bir dü -
zen le me bor sa yý ha mi li ne pay se net le ri ne öz gü le mek de mek olur. Oy sa, bor sa ya pek uy gun ol ma -
yan na ma ya zý lý pay se net le ri nin de bor sa da ye ri ol ma lý dýr. 
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Sis te me kar þý kar ma þýk ol du ðu ve es ki ka nun da ki "pay def te ri pay sa hi bi" fe no me ni ye ri ne "oy -
suz pay sa hi bi" ga rip li ði ni ika me et ti ði eleþ ti ri le ri ya pý la bi lir. Ge rek ta sa rý dö ne min de ge rek ilk yü -
rür lü lük gün le rin de kay nak Ýs viç re'de de bu eleþ ti ri ler di le ge ti ril miþ tir. An cak uy gu la ma olum lu ve
ba þa rý lý so nuç lar ver miþ tir.

So ru na Tür ki ye açý sýn dan ba kar sak: Ül ke miz de men kul kýy met ler bor sa sý de rin de ðil dir. AB'ye
son ola rak ka tý lan es ki Do ðu Blo ku ül ke le ri bir ta ra fa bý ra ký lýr sa en sýð men kul de ðer ler bor sa sý Tür -
ki ye'de dir. Ýþ lem gö ren men kul kýy met ler için de his se se net le ri nin pa yý ol duk ça dü þük tür. Na ma ya -
zý lý pay se net le ri nin bor sa dan dýþ lan ma sý olum suz so nuç lar ve re bi lir. 

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra da bor sa ya ko te na ma ya zý lý pay se net le ri nin bor sa da ve bor sa dý -
þýn da ik ti sap edil me le ri, hak la rýn ge çi þi yö nün den fark lý hü küm le re bað lan mýþ týr.

Na ma ya zý lý pay se net le ri nin bor sa da, ya ni bor sa için de bor sa ku ral la rý na gö re ik ti sap edil me -
le ri ha lin de hak lar, bor sa da, bor sa ku ral la rý uya rýn ca ya pý lan de vir ile bir lik te dev ra la na ge çer. Ka -
nun bor sa nýn ken di ku ral la rý na gö re yap tý ðý dev ri esas al mýþ týr. Pay se net le ri nin bor sa dý þýn da ik ti -
sap edil me le ri ha lin de ise ge çiþ aný, dev ra la nýn, pay def te ri ne ka yýt için þir ke te baþ vur ma ta ri hi dir.
Her iki hal de de, bi rin ci fýk ra da kul la ný lan "hak lar" te ri mi ile "oy hak ký ile ona bað lý hak la rýn kul -
la nýl ma sý" dý þýn da ki hak lar kas te dil miþ tir. Her iki ge çiþ anýn da da oy hak ký ile (ge nel ku ru la ka týl -
ma, ko nuþ ma, öne ri de bu lun ma gi bi) ona bað lý hak lar kul la ný la maz; yok sa bun lar dev re den de kal -
mýþ de ðil dir. Bu var sa yým da oy ve ona bað lý hak lar yö nün den hu kukî du rum þöy le dir. Oy ve ona
bað lý hak lar dev ra la na geç miþ tir. An cak dev ra lan sa de ce bu hak la rý ken di si þir ket ta ra fýn dan ta ný -
nýn ca ya ka dar kul la na maz. Dev re den de ise dev ro lu nan pay se net le rin den do ðan hiç bir hak kal ma -
mýþ týr. Bi rin ci fýk ra da is tis na ya iþa ret edil mek si zin "hak lar" de nil miþ ol ma sý nýn se be bi dev re den de
hiç bir hak kýn bu lun ma ma sý, hiç bir hak kýn on da kal ma mýþ ol ma sý dýr. Hak la rýn geç me si his se se net -
le ri nin mül ki ye ti nin geç me si an la mýn da dýr (Üçün cü fýk ra açýk la ma sý na ba kýl ma lý dýr). 

Bor sa dan ik ti sap ha lin de dev ra lan mal var lýk sal hak la rýn he men sa hi bi olur. Pay se net le ri nin bor -
sa nýn dý þýn da dev ra lýn ma sý ha lin de dev ra lan se net le rin mül ki ye ti ni ka za nýr, mal var lýk sal hak la rý ise
an cak baþ vu run ca ya ni dev ri is pat la yýn ca edi nir. Bu far kýn se be bi bor sa da ik ti sap ha lin de 496 ncý
mad de uya rýn ca, ara cý ku rum ile Mer ke zi Ka yýt Ku ru lu þu nun dev ri der hal þir ke te bil dir me le ri dir. 

Pay se net le ri nin bor sa da ve bor sa dý þýn da ik ti sa bý kav ram la rý ný bor sa ku ral la rý be lir ler. TK bu
ko nu da hiç bir hü küm ge tir me miþ, bu nu bor sa mev zu atý na bý rak mýþ týr. An cak bor sa mev zu atý ný yo -
rum la yan mah ke me le rin bu hu sus ta il ke le ri be lir le ye cek le ri þüp he siz dir.

Ýkin ci fýk ra: Na ma ya zý lý pay se net le ri is ter bor sa da, is ter bor sa dý þýn da ik ti sap edil miþ ol sun -
lar, þir ket dev ra la ný pay def te ri ne kay det me di ði sü re ce oy ve ona bað lý hak lar kul la ný la maz. Bu na
kar þý lýk mal var lýk sal hak lar her han gi bir sý nýr la ma ya bað lý olun mak sý zýn kul la ný la bi lir. Bu nun se be -
bi oy ve ona bað lý hak la rýn þir ket üze rin de ki hâ ki mi yet ile doð ru dan il gi li bu lun ma sý, bu na kar þý lýk
his se se net le ri ne ya tý rým ya pan ki þi nin mal var lýk sal hak la rý ka zan ma sý nýn ge rek li li ði dir. 

Üçün cü fýk ra: Þir ket ta ra fýn dan ta nýn ma mýþ ol ma la rý na rað men, hak la rýn geç me si ha lin de, oy
hak kýn dan yok sun pay sa hi bi ge ne de pay def te ri ne kay de di le rek açýk lýk sað la nýr. Pay def te ri ne kay -
dol muþ oy hak ký bu lun ma yan pay sa hi bi nin hu kukî du ru mu, iç ti hat ve öð re ti ta ra fýn dan be lir le ne cek -
tir. An cak ka nu nun sis te mi söz ko nu su ki þi yi oy hak ký bu lun ma yan pay sa hi bi ko nu mun da gör me ye
ola nak ta ný mak ta dýr. As ký da oy hak ký te ori si, sis te min bir di ðer yön den ad lan dý rýl ma sý ola rak ka bul
edi le bi lir. Çün kü, 499 un cu mad de nin dör dün cü fýk ra sý hük mü ile sis tem ken di si ni ta ným la mak ta dýr.
Fýk ra nýn son cüm le si bu yak la þý mýn ka ný tý dýr. Ay rý ca dör dün cü fýk ra da bu sis te me uyum lu dur.
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Dör dün cü fýk ra: Þir ket, dev ra la ný pay sa hi bi ola rak ta ný ma yý red de der, dev ra lan hak ký ný mah -
ke me de arar ve red din hak sýz lý ðý ný be lir ten ve pay def te ri ne kay dý em re den bir mah ke me ka ra rý alýr -
sa, bu ka rar ke sin leþ me ta ri hin den iti ba ren hü küm ifa de eder; yok sa ge ri ye et ki li ol maz. Ak si hal -
de, ge nel ku rul ka rar la rý nýn ge çer li li ði so ru nu çý kar dý.

Dör dün cü fýk ra da dev ra la na ta ný nan bu da va hak ký ile þir ke tin, keyfî, hak sýz, art ni yet li red ka -
rar la rý ile dev ra la nýn oy hak ký ile oy hak ký na bað lý hak la rý ný de vam lý ola rak as ký da tut ma sý na en gel
olun muþ tur. Red ka ra rý dev ra la nýn pay def te rin de oy suz pay sa hi bi ola rak kay dý nýn si lin me si an la -
mý na gel mez; þir ket kay dý si le mez. An cak "oy suz pay sa hi bi" ko nu mu dev ra la ný hem tat min et mez
hem de onu bu pay se net le ri ni el den çý kar ma, hat ta þir ke tin is te di ði ki þi ye sat ma bas ký sý al týn da tu -
tar. Ta sa rý dev ra la na da va hak ký ta ný ya rak bu sa kýn ca lý du ru ma yar gý yo lu ile çö züm ge tir me yi
amaç la mak ta dýr. Ba zý hal ler de þir ke tin ret ka ra rý Ta sa rý nýn 391 in ci mad de sin de dü zen le nen yö ne -
tim ku ru lu ka ra rý nýn but la ný na ve ya ge nel ku rul ka ra rý nýn ip ta li ve ya but la ný na iliþ kin 446 ve 447
nci mad de le rin kap sa mý na gi re bi lir. An cak Ta sa rý bu ra da aný lan mad de ler den ay rý ve ora da ki se bep -
le re tâbi ol ma yan ba ðým sýz bir da va ya yer ver miþ tir. Þart la rýn var lý ðýn da dev ra la nýn da va lar ara sýn -
da se çim hak ký bu lu nup bu lun ma dý ðý nok ta sýn da ka nun çö zü mü öð re ti ye ve mah ke me ka rar la rý na
bý rak mýþ týr. Ku sur ha lin de red ka ra rý nýn se bep ol du ðu za rar lar dan þir ke tin so rum lu tu tul ma sýy la da
sis tem ta mam lan mýþ týr. Hük mün özel li ði, ku sur suz lu ðun is pa tý nýn þir ke te bý ra kýl mýþ ol ma sý, ya ni is -
pat yü kü nün yer de ðiþ tir miþ bu lun ma sý dýr. 

Mad de 498 - Ta sa rý nýn 498 in ci mad de sin de dev ra la nýn pay sa hi bi ola rak ta nýn ma sý na iliþ kin bir
var sa yý ma yer ver miþ tir. Þir ket, dev ra la nýn þir ke te yö nelt ti ði pay sa hi bi ola rak ta nýn ma ta le bi ni, bu ta -
le bi al dý ðý ta rih ten iti ba ren yir mi gün için de olum lu ve ya olum suz bir ka ra ra bað la ma lý dýr. Böy le bir
ka rar 497 nci mad de nin dör dün cü fýk ra sýn da ön gö rü len da va ba ký mýn dan da önem li dir. Þir ket olum -
lu ya da olum suz ka ra rý ný, ta le bi al dý ðý ta rih ten iti ba ren yir mi gün için de ver mez se dev ra la ný pay sa -
hi bi ola rak ka bul et miþ sa yý lýr. Hü küm de kul la ný lan "sa yý lýr" söz cü ðü ka nunî va ra sa yý mý (fa ra zi ye yi)
ifa de eder. Kay nak Ýsv. BK m. 685g hük mün de yir mi gün lük sü re nin baþ lan gý cý be lir siz dir. Ta sa rý,
sü re nin ta le bin þir ket ta ra fýn dan alýn dý ðý ta rih ten iti ba ren iþ le me ye baþ la ya ca ðý ný açýk ça be lirt mek te -
dir. Ta lep (baþ vu ru) bir þek le bað lan ma mýþ týr. An cak, ta le bin ya zý lý ola rak ya pýl ma sý is pat yö nün den
498 in ci mad de do la yý sýy la âde ta ge rek li hâle gel mek te dir. Bu mad de nin dev ra lan yö nün den öne mi
dik ka te alý nýn ca, uy gu la ma da no ter ara cý lý ðý ile baþ vu ru da bu lun mak yo lu na sýk ça gi di le bi le ce ði dü -
þü nü le bi lir. Çün kü þir ke tin ta le bi al dý ðý ta ri hin is pa tý an cak bu þe kil de ih ti laf sýz du ru ma ge le bi lir. 

Mad de 499 - Hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 416 ncý mad de si nin ku ral iti ba rýy la tek ra rý dýr. Sa -
de ce, in ti fa hak ký sa hip le ri nin de pay def te ri ne kay dý ön gö rül müþ tür. Se ne de bað lan ma mýþ pay la rýn
da pay def te ri ne ya zý la cak la rý bu gü ne ka dar yer le þik olan uy gu la ma yý ka nun laþ týr mak ta dýr. Bu açýk -
lýk, kay nak ta bu lun ma mak ta dýr.

Ta sa rý nýn 64 ün cü mad de si nin dör dün cü fýk ra sý hük mü uya rýn ca pay def te ri (Ýs viç re öð re ti sin -
de ki hâ kim gö rü þün ve Ýs viç re Fe de ral Mah ke me si'nin ka ra rý nýn ak si ne) ti carî def ter dir. Bu hü küm
pay def te ri nin tu tul ma sý, açý lýþ ve ka pa nýþ onay la rý ile sak lan ma sý ba kým la rýn dan an lam ta þýr, yok sa
pay def te ri nin özel ol mak ka rak te ri ni et ki le mez ve pay def te ri ne ya pý lan ka yýt la ra ku ru cu ni te lik ka -
zan dýr maz. Pay def te ri ne ya pý lan ka yýt la rýn açýk la yý cý ni te lik te ol duk la rý na ve an cak ak si is pat edi -
le bi len ka ri ne ler oluþ tur duk la rý na iliþ kin Yar gý tay ka rar la rý ge çer li lik le ri ni ko ru mak ta dýr. Mad de nin
dör dün cü fýk ra sýn da (6762 sa yý lý Ka nu nun 417 nci mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn da ol du ðu gi bi)
"þir ke te kar þý an cak pay def te rin de ka yýt lý kim se or tak sý fa tý ný ha iz dir" de nil me yip "Þir ket le iliþ ki -
ler de, sa de ce pay def te rin de ka yýt lý bu lu nan kim se pay sa hi bi ve in ti fa hak ký sa hi bi ola rak ka bul edi -
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lir" ifa de si nin kul la nýl ma sý hu kukî du ru mu de ðiþ tir mez. Bu fark lý ifa de bir ta raf tan 494 ün cü mad -
de nin bi rin ci fýk ra sýn da, di ðer ta raf tan 497 nci mad de nin üçün cü fýk ra sý nýn hük mü ile uyu mu sað -
la mak için dir. Ger çek ten dev ri sý nýr lan dý rýl mýþ na ma ya zý lý pay se net le rin de onay, ya ni def te re ka -
yýt, mül ki ye ti ge çir di ði için 6762 sa yý lý Ka nu nun 417 nci mad de si nin dör dün cü fýk ra sý ay nen ko ru -
na maz dý. Ay rý ca es ki hü küm oy suz pay sa hi bi ko nu mu na da mü sa it de ðil dir. 

Mad de 500 - Ýsv. BK m. 686a'dan alý nan bu hü küm, ik ti sap ede nin yan lýþ be ya ný na da ya nan
ka yýt la rý, yö ne tim ku ru lu nun bir mah ke me ka ra rý na ge rek ol mak sý zýn si le bil me si ko nu sun da ona
yet ki ver mek te, böy le ce þir ket çe pay sa hi bi ola rak ta nýn ma ma sý ge re ken ki þi nin þir ket çe ta ný nan bir
pay sa hi bi ola rak, pay sa hip li ði ne bað lý bü tün hak la rý kul la nýp, ola nak lar dan ya rar lan ma sý na en gel
ola bil mek te dir. Þir ke tin sil me ka ra rý ný il gi li le ri din le ye rek ver me si, si le bil me nin þar tý dýr. Böy le ce il -
gi li pay sa hi bi du rum dan hem ha ber dar ola cak hem de sa vun ma ola na ðý na ka vu þa cak týr. Si lin me nin
bil di ril me si de, ikin ci bir gü ven ce dir.

Kay dý si li nen pay sa hi bi nin mah ke me ye baþ vur ma hak ký nýn var lý ðý þüp he siz dir. 
Mad de 501 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 419 un cu mad de si nin tek ra rý dýr.

ÝKÝN CÝ AYI RIM
Ýn ti fa Se net le ri

Mad de 502 - Mad de de, ku ral ola rak 6762 sa yý lý Ka nu nun 402 nci mad de si tek rar edil miþ, sa -
de ce ku rum lar için çý ka rý la cak his se se net le ri nin em re ve ha mi li ne ya zý la bi le ce ði açýk ça hük me bað -
lan mýþ týr.

Mad de 503 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 403 ün cü mad de si nin tek ra rý dýr.
ÜÇÜN CÜ AYI RIM

Borç lan ma Se net le riy le Al ma ve De ðiþ tir me Hak ký ný Ýçe ren Men kul Kýy met ler
Mad de 504 - Mad de, men kul de ðer ni te li ði ta þý yan borç lan ma se net le riy le, al ma ve de ðiþ tir me

hak ký ný ha iz se net le rin esas yet ki sa hi bi ge nel ku rul ka ra rýy la çý ka rýl ma la rý hak kýn da ge nel bir hü -
küm dür. Ta sa rý, men kul de ðer le rin çý ka rýl ma la rý na iliþ kin 463 ün cü ve de va mýn da ki mad de ler gi bi
özel hü küm le re de yer ver miþ tir.

Esas söz leþ me de fark lý ni sap ön gö rü le bi le ce ði ne iliþ kin hük mü hem ha fif le ti ci hem de aðýr laþ -
tý rý cý ni sap la rý kap sar. Men kul de ðer le rin çý ka rýl ma sýn da ko lay lýk sað lan ma sý nýn ya rar lý ola ca ðý dü -
þün ce siy le Ta sa rý da ön gö rü len den da ha dü þük ni sap la ka rar alý na bil me si ne de ola nak ta nýn mýþ týr. 

Hü küm ge rek li olan ge nel ku rul ka ra rý nýn içe ri ði ni de be lir le miþ tir. Ge nel ku rul ka ra rý çý ka rý -
la cak men kul de ðe rin cin si ni, tu ta rý ný, sað la dý ðý hak la rý, bun la rýn tâbi ol du ðu þart la rý, it fa hü küm le -
ri gi bi ih ra ca iliþ kin tüm hü küm le ri ve þart la rý içer me li dir.

Hü küm men kul de ðe rin ha mi li ne ve ya em re ya zý lý ola bi le ce ði ne iliþ kin ge nel bir hük mü de içe -
re rek mev cut men kul de ðer ler ba ký mýn dan ka nun la rýn bý rak tý ðý bir boþ lu ðu dol dur mak ta dýr. Son
cüm le sa de ce borç lan ma se net le ri hak kýn da dýr. 

Mad de 505 - Men kul kýy met le rin, özel lik le borç lan ma se net le ri nin ge nel ku ru lun ver di ði yet -
ki ile yö ne tim ku ru lu ta ra fýn dan çý ka rýl ma sý nýn ve bu yet ki nin on beþ ay lýk bir sü re için sü rek li ol -
ma sý nýn uy gu la ma da ko lay lýk sað la ya bi le ce ði dü þü nül müþ tür. An cak Ka nun da ön gö rü len is tis na lar
da sak lý tu tul muþ tur. Me selâ, þar ta bað lý ser ma ye ar tý rý mýn da 463 ün cü mad de gi bi. Çün kü, bu mad -
de nin özel lik le ri ve ku ru mun ge nel ku rul ka ra rý na bað la dý ðý hü küm ler, yö ne tim ku ru lu nun yet ki len -
dir me si ne ola nak ta ný ma mak ta dýr.

Mad de 506 - Mad de, borç lan ma se net le ri için ge nel bir borç lan ma sý ný rý ön gör mek te dir. Bu sý -
nýr bu gü ne ka dar hu ku ku muz da uy gu la nan öl çüt ler dik ka te alý na rak oluþ tu rul muþ tur. Hü küm sa de -
ce Türk Ti ca ret Ka nu nu de ðil, di ðer ka nun la rý da kap sa ya cak þe kil de ka le me alýn mýþ týr.
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SE KÝ ZÝN CÝ BÖ LÜM
Kâr ve Tas fi ye Pa yý 

Mad de 507 - Bu mad de bir de ði þik lik le 6762 sa yý lý Ka nu nun 455 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.
De ði þik lik ise "sa fi ka zan ca" iba re si ye ri ne "net dö nem kârý" te ri mi nin ko nul ma sý dýr. Çün kü "ka -
zanç" söz cü ðü þir ket ler ve bilânço hu ku kun da de ðil, ver gi hu ku kun da kul la ný lýr. Ay rý ca "ka zanç pa -
yý" Ta sa rý da, yö ne tim ku ru lu üye le ri nin yýl lýk kârdan al dýk la rý kâr pa yý ný ifa de için, "tan tiéme" kar -
þý lý ðý ola rak özel bir tek nik te rim dir. Net dö nem kârý ise, Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rýn da yer alan
bir kav ram dýr. Ta sa rý nýn 509 un cu mad de sin de de net dö nem kârý te ri mi kul la nýl mýþ týr. 

Mad de 508 - Mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 456 ncý mad de ile 457 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra -
sý hü küm le ri ni ay nen içer mek te dir. 

Mad de 509 - Bi rin ci fýk ra: Mad de nin bi rin ci fýk ra sý 6762 sa yý lý Ka nu nun 470 inci mad de si -
nin bi rin ci fýk ra sýn dan kü çük bir de ði þik lik le alýn mýþ týr. Mev cut me tin de bi rin ci fýk ra da “Esas ser -
ma ye” de nil miþ ken, Ta sa rý’da, kav ra mýn ka yýt lý ser ma ye sis te mi ni de kap sa ma sý için “Ser ma ye” te -
ri mi kul la nýl mýþ týr.

Ýkin ci fýk ra: Ta sa rý nýn ikin ci fýk ra sý da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 470 in ci mad de si nin ikin ci fýk -
ra sýn dan esin le ne rek ka le me alýn mýþ týr. Ýlk de ði þik lik Ta sa rý da ki “net dö nem kârýn dan” iba re si ile
ya pýl mýþ týr. Mev cut me tin de ki “safî kâr” te ri mi uy gu la ma da ve öð re ti de açýk lýk tan yok sun bir kav -
ram ola rak ni te len di ri le rek eleþ ti ril miþ tir. “Safî” söz cü ðü açýk ol mak la bir lik te “kâr” kav ra mý nýn bir
sý fat la ta ným lan ma sý ge rek ti ði hak lý ola rak ile ri sü rül mek te dir. Han gi kâr? Dö nem kârý mý yok sa
bilânço da ge çen yýl dan ak ta rý lan kârý da içe re bi le cek olan bilânço da ki kâr mý? “Dö nem kârý” bu tar -
týþ ma la rý or ta dan kal dý ra cak açýk lýk ta dýr. “Net” ke li me si ise Ta sa rý nýn baþ ka mad de le rin de kul la ný -
lan ve ulus la ra ra sý li te ra tür de ge çer li olan te rim ile de uyu mu sað la mak ta dýr. 

Ýkin ci fýk ra da, ola ga nüs tü, ya ni ge nel ku ru lun ken di tak di ri ile ayýr dý ðý ye dek ak çe ler da hil, þir -
ke tin is te ðiy le ay rý lan tüm ye dek ak çe ler uy gu la ma mýz da “da ðý týl mak ama cýy la” ay rýl dýk la rý be lir -
til me den “amaç sýz ola rak” ye dek ak çe he sa bý na alýn mak ta dýr.

Baþ ka bir de yiþ le, þir ke tin ira de si ge re ði ye dek ak çe he sa bý na alý nan kârlar da “da ðý týl ma ama -
cý” hiç bir za man be lir til me mek te dir. Böy le bir uy gu la ma yok tur. Bu se bep le yo rum güç lük le ri ne ve
ba zý yan lýþ an la ma la ra yol aç ma mak için Ta sa rý da “ser best ye dek ak çe ler den” iba re si ter cih edil miþ -
tir. Kâr pa yý, ver gi si ve ril mek þar týy la, ye ni den de ðer le me, enf las yon dü zelt me si gi bi fon lar dan da
da ðý tý la bi lir. An cak, bun lar Ta sa rý da dü zen len me miþ, da ðý tým ku ral la rý il gi li mev zu at ta ön gö rül müþ -
tür. Bu se bep le aný lan fon la rý ay rý ca zik ret mek ge re ði du yul ma mýþ týr. 

Ta sa rý da ki “net dö nem kârý” iba re siy le her þey den ön ce bilânço za ra rý dü þül dük ten son ra ka lan
kâr kas te dil miþ tir. Ano nim þir ket te, bilânço da geç miþ yýl za ra rý/za rar la rý var ken, yýl lýk kâr da ðý tý la -
maz. Bu ya sak ser ma ye nin ko run ma sý il ke si ge re ði dir ve ano nim þir ket le re iliþ kin ev ren sel bir ku -
ral dýr. “Net kâr”ýn ver gi ön ce si ve ya ver gi son ra sý kârý ifa de et me si ise bir þir ket ler hu ku ku so ru nu
de ðil dir.

Üçün cü fýk ra: Kâr pa yý avan sý ný hal ka açýk ano nim þir ket le re öz gü le me nin hak lý bir se be bi
yok tur. Bu se bep le avans Ta sa rý da ge nel leþ ti ril miþ, uy gu la ma ku ral la rý nýn ka pa lý þir ket ler de Sa na yi
ve Ti ca ret Ba kan lý ðýn ca bir teb lið ile dü zen len me si uy gun gö rül müþ tür. 

Mad de 510 - Bi rin ci fýk ra: Mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 471 in ci mad de sin den esin le ne rek
bir çok de ði þik lik le ye ni den dü zen len miþ tir. Mad de nin bi rin ci fýk ra sý 6762 sa yý lý Ka nu nun 471 in ci
mad de sin den alýn mýþ týr. Mev cut bi rin ci fýk ra da yer alan “te si sat he sa bý” iba re si ye ri ne ulus la ra ra sý
ve Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý na uy gun ola rak ve Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý Ku ru lu nun is -
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te ði ne uyu la rak “özel lik li var lýk ni te li ðin de ki ya tý rým la rýn ma li ye ti ne yük len mek üze re” iba re si ter -
cih edil miþ tir. Ay rý ca bu he sa ba fa iz öde ne bil me si için bu nun Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý na uy -
gun ol ma sý ge rek ti ði þar tý hü küm de açýk ça ön gö rül müþ tür. 

Ýkin ci fýk ra: Ay ný te rim de ði þik li ði ikin ci fýk ra da da ya pýl mýþ týr. 
Mad de 511 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 474 ün cü mad de sin den esin le ne rek, an cak bir

de ði þik lik ya pý la rak alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 472 nci mad de sin de pay sa hip le ri ne ay rýl ma sý
ge re ken kâr pa yý ora ný yüz de dört tür. Bu nun Ta sa rý’nýn 519 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (c)
ben di ile uyum lu ola bil me si için oran yüz de be þe çý ka rýl mýþ týr. Bu uyum suz luk mev cut ka nun da 466
ve 472 nci mad de ler de açýk ça yer al mak ta ve öð re ti de eleþ ti ril mek te dir.

Mad de 512 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 473 ün cü mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 513 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 474 ün cü mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.

DO KU ZUN CU BÖ LÜM
Þir ke tin Fi nan sal Tab lo la rý, Ye dek Ak çe ler

Mad de 514 - Mad de, ano nim þir ket yö ne tim ku ru lu nun yýl so nu fi nan sal tab lo la rý ný, ek le ri ni
be lir li sü re için de ge nel ku ru la sun ma gö re vi ni hük me bað la mak ta dýr. Gö rev yö ne tim ku ru lu nun
tüm üye le ri ne yö ne lik bir ku rul gö re vi dir. Yö ne tim hak ký nýn dev ri bu gö re vin de dev ri so nu cu nu do -
ðu ra maz. Hü küm ay ný za man da yýl so nu fi nan sal tab lo la rý nýn; bilânço ile ge lir, na kit akým ve öz ser -
ma ye tab lo la rý ile ek le ri ol du ðu nu açýk lý ða ka vuþ tur muþ tur. 

Mad de 515 - Mad de, dört em re di ci il ke yi içe rir: (a) Yýl so nu fi nan sal tab lo la rý Tür ki ye Mu ha -
se be Stan dart la rý na (m. 88, ge çi ci m. 1) gö re çý ka rý lýr. (b) Fi nan sal tab lo lar dan þir ke tin mal var lý ðý,
borç la rý, yü küm lü lük le ri, öz kay nak la rý ve fa ali yet so nuç la rý an la þýl ma lý dýr. (c) Fi nan sal tab lo lar tam,
an la þý la bi lir, geç miþ yýl lar la kar þý laþ tý rý la bi lir, ih ti yaç la ra ve iþ let me nin ni te li ði ne uy gun, þef faf, gü -
ve ni lir ol ma lý dýr. (d) Þir ke tin du ru mu nun res mi ni ver me li dir; bu re sim ger çe ði dü rüst ve as lý na uy -
gun ola rak yan sýt ma lý dýr. Ang lo-Sak son hu ku ku nun ün lü üst hu kuk ku ra lý "true and fa ir vi ew" il ke -
si bu su ret le "dü rüst re sim" il ke si ola rak ifa de edil miþ tir. Dü rüst re sim il ke si ka nunî te rim dir. Dü rüst
re sim il ke si nin içe ri ði ve alt il ke le ri IFRS'yi ay nen yan sý tan Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý, öð re ti
ve mah ke me ka rar la rýn ca dol du ru lur. Dü rüst re sim il ke si bir üst hu kuk ku ra lý dýr. Ya ni bu il ke ye uy -
ma yan, bu il ke yi ye te ri ka dar tem sil et me yen stan dart ve hü küm le ri ber ta raf eder ve tab lo yu çý ka ran -
dan il ke ye uy gun ha re ke tin ye ri ne ge ti ril me si ni is ter (Türk Me denî Ka nu nu 1 in ci mad de si).

Mad de 516 - Mad de, mün fe rit þir ket ler için yö ne tim ku ru lu ta ra fýn dan ha zýr la na cak yýl lýk fa -
ali yet ra po ru nun içe ri ði ni be lirt mek te dir. Yýl lýk ra po run içe ri ði ne iliþ kin as garîyi gös te ren ko nu lar
lis te si ve ril me miþ, fa kat ana ko nu be lir til miþ, bu ana ko nu nun açýk lan ma sýn da uyul ma sý ge rek li il -
ke ler gös te ril miþ tir. (a) Ana ko nu "þir ke tin iþ le ri nin aký þý ve her yö nü ile du ru mu"dur. "Her yö nü"
iba re si in ter alia, mal var lý ðý du ru mu nu, fi nan sal du ru mu, fa ali yet so nuç la rý ný, ala cak/borç iliþ ki si ni,
öz kay na ðýn ye ter li olup ol ma dý ðý ný içe rir. Bu ko nu ya iliþ kin, 515 in ci mad de an la mýn da du rum res -
mi ve ril me li dir. Hü küm il ke ler ya nýn da adý ný ver me den dü rüst re sim il ke si nin yýl lýk ra por da da ge -
çer li ol du ðu nu açýk ça ifa de et mek te dir. 

Hal ka açýk ano nim þir ket ler de SPK'nýn; di ðer le rin de Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn 210 un cu
mad de ye da ya na rak yýl lýk ra po run içe ri ði ni bir teb lið le be lir le ye bi le ce ði þüp he siz dir. 

Mad de 517 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, kon so li das yon çev re si nin de Tür ki ye Mu ha se be
Stan dart la rý ta ra fýn dan be lir len me si ni ön gör mek te dir. Kon so li das yo na tâbi iþ let me le rin be lir len me -
si ya nýn da "il gi li di ðer" ko nu lar iba re siy le ge nel in ter alia, kon so li das yon mu afi yet le ri, iþ let me nin
öl çe ði ne tâbi mu afi yet ler, bil gi ve yü küm lü lük le ri ve tam kon so li das yon, ser ma ye kon so li das yo nu
baþ ta ol mak üze re kon so li das yon tür le ri kas te dil miþ tir. 
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Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra 515 in ci mad de si ne pa ra lel ola rak yýl so nu fi nan sal tab lo la rý na uy gu -
la na cak stan dart la rý gös ter mek te dir.

Mad de 518 - Ta sa rý nýn 518 in ci mad de si yýl lýk fa ali yet ra po ru nun esas la rý ný, 516 ncý  mad de -
ye pa ra lel bir þe kil de dü zen le miþ tir. Bu mad de yö nün den açýk lý ða ka vuþ tu rul ma sý ge re ken önem li
nok ta, yýl lýk fa ali yet ra po ru nun han gi þir ke tin yö ne tim ku ru lu ta ra fýn dan ha zýr la na ca ðý dýr. Top lu luk
söz ko nu su ol du ðu için yü küm lü lük ana þir ke te ve top lu lu ðun en te pe sin de ki ana þir ke te ait tir. Bu
ana þir ket “ça tý þir ket” di ye de ad lan dý rý la bi lir. Ara þir ket le rin böy le ge nel bir ra por ha zýr la ya bil me
ola na ðý yok tur. Ana þir ke tin yurt dý þýn da ol ma sý bu so rum lu lu ðu or ta dan kal dýr maz. Te pe de ki þir ke -
tin bir þir ket ol ma ma sý da so nu cu et ki le mez. Bu hü küm 517 nci mad de ile 199 un cu mad de için de
ýþýk tu tu cu ni te lik te dir.

Mad de 519 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 466 ncý mad de sin den alýn mýþ týr. An cak, aný lan 466
ncý mad de nin ifa de si, uy gu la ma da yo rum güç lük le ri do ður du ðun dan ge rek ke li me le rin se çi min de,
ge rek söz di zi min de önem li de ði þik lik ler ya pýl mýþ, an cak içe ri ðe te mel olan dü þün ce ve hü küm ler
de ðiþ ti ril me miþ tir. 

Mad de 520 - Ta sa rý nýn 520 nci mad de si ye ni dir. Bu mad de nin kay na ðý, Ýsv. BK'nýn 671a ve
671b mad de le ri dir. Þir ke tin ik ti sap et ti ði ken di pay la rý için ye dek ak çe ik ti sap ta ri hin de ku ru lur. Ay -
rý la cak ye dek ak çe de ik ti sap de ðe ri esas alý nýr.

Ýkin ci fýk ra da ön gö rü len fon lar hu ku ku muz da özel ola rak dü zen len miþ tir. Bu fon lar da ðý tý la -
maz lar.

Mad de 521 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 467 nci mad de sin den alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nun -
da “ih ti yarî ye dek ak çe” olan ke nar baþ lýk “Þir ke tin is te ði ile ay rý lan ye dek ak çe” ola rak de ðiþ ti ril -
miþ tir.

Mad de 522 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 468 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 523 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 469 un cu mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 524 - Hü küm ge nel dir, ya ni tüm ano nim þir ket ler için ön gö rül müþ tür. Bu yö nü ile hü -

küm ye ni dir. SerPK'nýn 22 nci mad de si nin (e) ben din den fark lý bir kap sa mý ha iz olan 524 ün cü mad -
de ana hü küm ni te li ðin de dir. Mad de nin bir di ðer özel li ði de, ilân yü küm lü sü nü gös ter me si ve de -
net çi nin no tu nun da ya yýn lan ma sý ný ön gör me si dir. 

Mad de 525 - Hü küm hu ku ku muz da ye ni dir. Amaç Tür ki ye'de þu be si bu lu nan þir ket le rin fi nan -
sal açý dan ta ný týl ma sý ný ve ka mu nun ay dýn lan ma sý ný sað la mak týr.

Mad de 526 - Kü çük öl çek te ki þir ket le re iliþ kin ilâný ön gö ren bu hü küm ye ni dir.
Mad de 527 - Mad de, esas iti ba rýy la ano nim þir ket le re iliþ kin 404 ün cü mad de yi sak lý tut mak -

ta, an cak de net çi ler dý þýn da þir ket def ter ve bel ge le ri ni in ce le yen le rin de sýr sak la ma yü kü mü al týn -
da bu lun du ðu nu be lirt mek te dir. Bu hük mün ihlâli 562 nci mad de de ce za yap tý rý mý na da bað lan mýþ -
týr. Çün kü þir ke tin sýr la rý nýn açýk lan ma sý þir ke te bü yük za rar lar ve re bi lir. Ce za yap tý rý mý ola sý ih lal -
ler de cay dý rý cý bir rol oy na ya bi lir. Hük mün ihlâli hâlin de þir ke tin maddî ve ma nevî taz mi nat is te ye -
bi le ce ði Ta sa rý da açýk ça ön gö rül müþ tür. Hu kukî so rum lu lu ða iliþ kin böy le açýk bir hü küm ka le me
alýn ma say dý Ta sa rý nýn 553 ve de va mý mad de le ri nin uy gu la nýp uy gu lan ma ya ca ðý tar týþ ma sý or ta ya
çý kar dý. Çün kü þir ket te yö ne ti ci, tas fi ye me mu ru, ku ru cu gi bi bir so rum lu lu ðu bu lun ma yan, avu kat,
ara cý ku rum uz ma ný, no ter, bi lir ki þi gi bi uz man ki þi le rin sýr sak la ma yü kü mü nü ihlâl et me le ri hâlin -
de 553 ün cü ve de va mý mad de ler hü küm le ri nin ký yas yo luy la da uy gu lan ma sý müm kün hat ta doð -
ru bu lun ma ya bi lir di. Ge nel hü küm le re ya ni Borç lar Ka nu nu na gi dip de, taz mi nat da va sý açýl ma sý
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hâlin de de so mut ola ya ma nevî taz mi na týn uy gun düþ me ye bi le ce ði ile ri sü rü lür dü. Ta sa rý bü tün bu
tar týþ ma la rý or ta dan kal dýr mýþ týr. Ce za hük mü ano nim þir ket ler için ön gö rül dü ðün den li mi ted þir ket -
le re uy gu la na maz.

Mad de 528 - Bu hü küm, ban ka la rýn, di ðer kre di ku rum la rý nýn, fi nan sal ki ra la ma, fac to ring gi -
bi þir ket le rin tab lo la rý na iliþ kin özel hü küm le ri sak lý tut mak ta dýr. 

ONUN CU BÖ LÜM
So na Er me ve Tas fi ye

Mad de 529 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 434 ün cü mad de si ne na za ran bir çok de ði þik li ði ve
ek hük mü içer mek te dir. Bun lar þu þe kil de sý ra la na bi lir:

Bi rin ci fýk ra nýn (a) ben di: 1) Sü re si so na eren ano nim þir ket le rin, iþ le re fii len de vam et me le -
ri ha lin de sü re siz ha le ge le cek le ri ne iliþ kin bir ku ral ge ti ri le rek, 6762 sa yý lý Ka nun dö ne min de ki tar -
týþ ma lar so na er di ril miþ tir. Ger çek ten, öð re tiy le Yar gý tay ka rar la rýn da en çok tar tý þý lan ko nu lar dan
bi ri de sü re si so na eren ano nim þir ket le rin, iþ le re fii len de vam et me le ri ha lin de, adî þir ket ler de ol -
du ðu gi bi, sü re siz ha le ge lip gel me ye cek le riy di. Yük sek mah ke me, uzun sü re bu so ru ya olum suz
ce vap ver miþ ve sü re si so na eren bir ano nim þir ke tin iþ le re fii len de vam et me si ile sü re siz ha le gel -
me ye ce ði ni; ak si ne þir ke tin tas fi ye ha li ne gi re ce ði ni ve eh li ye ti nin tas fi ye ga ye si ile sý nýr la na ca ðý ný
hük me bað la mýþ tý. An cak 1987 ta rih li bir Hu kuk Ge nel Ku ru lu Ka ra rý ile bu iç ti hat tan dö nül müþ ve
iþ le re fii len de vam eden þir ket le rin sü re siz ha le ge le cek le ri ka bul edil miþ ti. 

2) Öte yan dan, ye ni hü küm ile ge ti ri len dü zen le me, bir nok ta da Hu kuk Ge nel Ku ru lu ka ra rýy -
la ka bul edi len çö züm den fark lý dýr. Ger çek ten, Hu kuk Ge nel Ku ru lu ka ra rýn da, þir ke tin sü re siz ha -
le gel me sin den son ra esas söz leþ me de ði þik li ði ya pý la rak, söz leþ me nin fi ili du ru ma uyar lan ma sý ge -
re ði be lir ti li yor du. An cak, ba zen þir ket te ki az lýk, sa hip ol duk la rý hak la rý kö tü ye kul la na rak, söz leþ -
me de ði þik li ði ne olum lu yak laþ ma la rý nýn kar þý lý ðýn da be lir li hak lar ve ya pa ra gi bi hak sýz ka zanç lar
ta lep ede bi li yor, bu nu bir þan taj ara cý ola rak kul la na bi li yor ve Hu kuk Ge nel Ku ru lu nun ka ra rýn da
ön gö rü len esas söz leþ me de ði þik li ði ya pý la mý yor du. 529 un cu mad de de iþ le re de vam ile þir ket esas
söz leþ me sin de ki sü re mad de si nin ken di li ðin den de ðiþ ti ði ka bul olu na rak, esas söz leþ me de ði þik li -
ði ne ge rek gö rül me miþ tir.

3) Hâkim öð re ti de uzun sü re den be ri sa vu nu la ge len ve þim di ka nu na alý nan bu yo rum; söz leþ -
me ve özel te þeb büs kur ma hür ri yet le ri ile dev le tin özel te þeb büs le rin gü ven lik ve ka rar lý lýk için de
ça lýþ ma sý ný sað la ma  gö re vi ni ge ti ren 1982 Ana ya sa sý nýn 48 in ci mad de si hük mü ne, borç lar hu ku -
ku nun söz leþ me le ri ola bil di ðin ce ayak ta tut ma ya ça lýþ ma ve ti ca ret hu ku ku nun iþ let me le rin sü rek -
li lik ve bü tün lük le ri ni ko ru ma il ke le riy le uyum içe ri sin de dir.

4) Bu ye ni dü zen le me ile 6762 sa yý lý Ka nun dö ne min de an cak yar gý iç ti ha dý ile be nim se ne bi -
len ve ge nel ka bul gör müþ olan çö züm, þart la rý bi raz da ha iyi leþ ti ri le rek, ka nunî da ya na ða ka vuþ tu -
rul muþ tur.

Bi rin ci fýk ra nýn (b) ben di: (b) ben di ile þir ke tin iþ let me ko nu su nun ger çek leþ me si ve ya ger -
çek leþ me si nin imkânsýz hâle gel me si nin so na er me se be bi oluþ tu ra ca ðý ka bul edi le rek, þir ket "mak -
sa dý"nýn el de edil me si ve ya el de edil me si nin imkânsýz ha le gel me si ni ön gö ren 6762 sa yý lý Ka nu nun
434 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (2) nu ma ra lý ben di hük mün den ay rý lýn mýþ týr. Ge ti ri len ye ni -
lik, te rim fark lý lý ðý nýn öte sin de dir. Bu de ði þik lik, "mak sat", "ga ye" ve "ko nu" te rim le ri ne öð re ti ile
yük sek mah ke me ka rar la rýn da yük le nen an lam dik ka te alý na rak ya pýl mýþ týr. Ger çek ten öð re ti ye ve
iç ti hat la ra gö re, mak sat ya da ye ni te ri miy le amaç, ge nel ola rak el de edil mek is te ni len ga ye yi ifa de
eder; ya ni amaç þir ket ler de ka zanç el de et mek ve pay laþ mak týr; ko nu ise bu ga ye ye var mak için ic -
ra edi le cek fa ali yet ler dir. 
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Bu açý dan de ðer len di ril di ðin de bir ano nim þir ke tin ka zanç el de et me ve pay laþ ma ama cý na ulaþ -
ma sý ve ya ulaþ ma sý nýn imkânsýz ha le gel me si nes nel ola rak be lir le ne me ye cek ve ger çek te ger çek leþ -
me si de müm kün ol ma yan bir ol gu dur. Esa sen Ka nun ko yu cu nun bu bent ile ar zu la dý ðý hu sus da bu
de ðil dir. Ka nun ko yu cu, ge nel ama ca ulaþ mak için ic ra edi len fa ali yet le rin ger çek leþ miþ ol ma sý ný ve -
ya ger çek leþ me si nin imkânsýz ha le gel me si ni bir so na er me se be bi ola rak ön gör mek te dir. 

Bi rin ci fýk ra nýn (c) ben di: Bu bent 6762 sa yý lý Ka nu nun 434 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý -
nýn (6) nu ma ra lý ben di nin tek ra rý dýr.

Bi rin ci fýk ra nýn (d) ben di: Þir ke tin ge nel ku rul ka ra rýy la so na er me si ne iliþ kin 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 434 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (9) nu ma ra lý ben di ko run muþ, an cak ni sap için 421
in ci mad de nin dör dün cü fýk ra sý na gön der me ya pýl mýþ týr. 

Bi rin ci fýk ra nýn (e) ben di: Bu bent, 6762 sa yý lý Ka nu nun 434 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra -
sý nýn (8) nu ma ra lý ben din den alýn mýþ týr. 

Bi rin ci fýk ra nýn (f) ben di: Ka nun lar da ön gö rü len di ðer hal ler de þir ke tin so na ere ce ði ne iliþ -
kin bu bent hük mü ye ni dir. "Ka nun lar" iba re siy le hem Türk Ti ca ret Ka nu nu hem de di ðer ka nun lar
kas te dil mek te dir. 

Mad de 530 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 435 in ci mad de sin den esin le ne rek ka le me alýn mýþ -
týr. An cak ön ce ki mad de ye gö re ba zý de ði þik lik le ri içer mek te dir.

Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 435 in ci mad de si ile ay ný Ka nu nun 434 ün cü mad de si nin
bi rin ci fýk ra sý nýn (4) nu ma ra lý ben di hük mün de, so na er me se be bi ola rak ön gö rül müþ bu lu nan "ha -
ki ki" pay sa hip le ri nin sa yý sý nýn beþ ten aþa ðý ya düþ me si hâli so na er me se be bi ol mak tan çý ka rýl mýþ -
týr. Bu nun se be bi, Ta sa rý nýn tek ki þi ile bi le ano nim þir ket ku rul ma sý na izin ve ril me si dir. 

"Ka nu nen ge rek li olan or gan lar" te ri mi nin an la mý öð re tiy le mah ke me ka rar la rý na bý ra kýl mýþ týr.
Bu hük mün an la mý, de net çi nin or gan olup ol ma dý ðý so ru nu nun ce va bý ile açýk lýk ka za na cak týr. Ay -
rý ca, Ta sa rý nýn 378 in ci mad de sin de dü zen le nen ko mi te nin de ni te len di ril me si ge re kir. 

Ge rek li or ga nýn mev cut ol ma ma sý ile kas te di len bu or ga nýn ger çek ten bu lun ma ma sý dýr. Yö ne -
tim ku ru lu nun sü re si so na er miþ ol ma sý na rað men, ye ni bir yö ne tim ku ru lu nun se çil(e)me miþ ol ma -
sý ve ya yö ne tim ku ru lu üye le ri nin is ti fa la rý ile ku ru lun bo þal dý ðý ve yer le ri ni dol dur ma imkâný nýn
bu lun ma dý ðý hâller de yö ne tim or ga ný nýn mev cut ol ma dý ðý ka bul edil me li dir. 

Yö ne tim ku ru lu nun mev cu di ye ti ne rað men, hiç ve ya ge re ði gi bi top la na ma ma sý so mut ola yýn
özel lik le ri ne gö re mad de nin kap sa mýn da ka bul olu na bi lir.

Mad de ile ge ti ri len di ðer bir ye ni lik, þir ke tin ka nu nen ge rek li or gan la rýn dan bi ri nin mev cut ol -
ma ma sý nýn ve ya ge nel ku ru lun top la na ma ma sý nýn de vam lý lýk gös ter me si dir. Bu "uzun sü re den be -
ri" iba re siy le ifa de edil miþ tir. Ger çek ten 6762 sa yý lý Ka nu nun 435 in ci mad de sin de bu ko nu da bir
ay rýn tý ya yer ve ril me miþ tir ve bu du rum, tar týþ ma ya mü sa it bir or tam oluþ tur muþ tur. Bu ye ni un sur
hük mün uy gu la na bil me þar tý dýr.

De vam lý lýk tan ne ka dar bir sü re nin an la þýl ma sý ge rek ti ði hu su sun da kö tü ye kul lan ma la rýn önü -
ne geç mek ve so mut ola yýn þart la rý na gö re ser best ha re ket ede bil me imkâný ta ný mak için tak dir yet -
ki si hâki me bý ra kýl mýþ týr. Ger çek ten, sü re ko nul ma sý ha lin de kö tü ni yet li ki þi le rin hem sü re nin var -
lý ðý ný hem de mah ke me sü re ci ni he sa ba ka ta rak hak sýz uy gu la ma lar içe ri si ne gi re bi le cek le ri dü þü -
nül müþ tür.

Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn fe sih da va sý aç ma hak ký ile il gi li bir de ði þik li ðe gi dil me miþ tir.
Me haz da bu lun ma yan bu hü küm ano nim þir ket le re dev le tin mü da ha le si gi bi gö rü le bi lir. An cak bu -
gü ne ka dar Ba kan lý ðýn bu yet ki si ni is tis na en ve bü yük bir özen le kul lan dý ðý be lir len miþ, yet ki nin
ko run ma sýn da ya rar gö rül müþ tür.
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Fe sih ta le bi üze ri ne ti ca ret mah ke me si nin he men so na er me ka ra rý ver me yip, uy gun bir sü re
ve re rek du ru mun dü zel til me si için imkân ta nýn ma sý na iliþ kin dü zen le me 6762 sa yý lý Ka nun dan ay -
nen alýn mýþ týr. An cak bu ra da bir ye ni lik ola rak mah ke me ye, bu hu sus ta yö ne tim ku ru lu nu din le me
gö re vi yük len miþ tir. Do la yý sýy la, so na er me ka ra rý ný ve re cek olan mah ke me, bu ka ra rý ver me den
ön ce, mut la ka yö ne tim ku ru lu nu din le mek zo run da dýr. 

Ýkin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 435 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mün de yer alan “ta raf -
lar dan bi ri nin ta le bi üze ri ne” hük mü, mad de met nin den çý ka rýl mýþ týr. Bu nun se be bi, alý na cak ted bir -
ler hu su sun da mah ke me nin tak dir hak ký nýn ge niþ le til me si ni sað la ya rak, ta raf la rýn ta le bi ne ge rek kal -
mak sý zýn, hâ ki min ge rek li gör me si ha lin de kay yým ta yi ni gi bi ted bir le ri al ma sý na imkân sað la mak týr.

Mad de 531 - Bu mad de 6762 sa yý lý Ka nun da ön gö rül me miþ bir ku ru mu hu ku ku mu za ka zan -
dýr mak ta dýr. 6762 sa yý lý Ka nu nun hak lý se bep ler le fes hi dü zen le me miþ ol ma sý, yar gý ka rar la rýn da ve
öð re ti de hem tar tý þýl mýþ hem de eleþ ti ril miþ ti. Tar týþ ma, boþ lu ðun ni te li ðiy le il gi liy di. Ba zý la rý kay -
nak Ýsv. BK 736, b.4 hük mü nün 6762 sa yý lý Ka nu na alýn ma mýþ ol ma sý nýn Ka nun da olum lu bir boþ -
luk ya rat tý ðý, bu boþ lu ðun ký yas yo luy la ve ya Türk Me denî Ka nu nu nun 1 in ci mad de sin den ya rar -
la ný la rak dol du rul ma sý ge rek ti ði gö rü þü nü sa vun muþ tur. Hâ kim öð re ti ve Yar gý tay boþ lu ðun olum -
suz ol du ðu nu, bu ne den le Türk hu ku kun da böy le bir imkân bu lun ma dý ðý ný ile ri sür müþ ler di. An cak,
Türk hu ku kun da böy le bir ku ru mun bu lun ma sý nýn ya rar lý ola ca ðý ço ðun luk ta ra fýn dan ka bul edil -
mek tey di. 531 in ci mad de hâ kim gö rüþ ta ra fýn dan be nim se nen bir az lýk hak ký ný hu ku ku mu za ge tir -
mek te dir.

Ta sa rý nýn bu mad de si nin özel lik le ri þu þe kil de sý ra la na bi lir:
1) Bu hak kýn kul la ný la bil me si için esas ser ma ye nin on da bi ri ne sa hip ol mak ge rek li ve ye ter li -

dir. Bu oran da pa ya bir pay sa hi bi nin sa hip ol ma sý þart de ðil dir. Bir den faz la pay sa hi bi de bir ara ya
ge le rek söz ko nu su hak ký kul la na bi lir. Esas söz leþ me ile da ha dü þük bir oran ön gö rü le bi lir. 

2) Fes hin ta lep edi le ce ði mah ke me, þir ket mer ke zi nin bu lun du ðu yer ti ca ret mah ke me si dir. 
3) Hak lý se bep Ta sa rý da ta ným lan ma mýþ, hak lý se bep ler ör nek ola rak da gös te ril me miþ, bu kav -

ra mýn ni te lik le ri nin gös te ril me si ve ta ným lan ma sý yar gý ka rar la rýy la öð re ti ye bý ra kýl mýþ týr. Ýs viç re
öð re ti sin de ge nel ku ru lun bir çok kez ka nu na ay ký rý bir þe kil de top lan tý ya çað rýl mýþ ol ma sý, az lýk
hak la rý ile bi rey sel hak la rýn de vam lý ih lalî, özel lik le bil gi al ma ve in ce le me hak la rý nýn en gel len me -
si, þir ke tin sü rek li za rar et me si, da ðý tý lan kâr pa yý nýn dü zen li azal ma sý, hak lý se bep sa yýl mýþ týr. Bu -
na kar þý lýk var sa yým lar ve olum suz bek len ti ler hak lý se bep sa yýl ma mýþ týr. Ýle ri sü rü len se bep le rin
hak lý olup ol ma dý ðý na ka rar ve re cek olan mah ke me dir. Mah ke me se bep le ri hak lý bul sa bi le fe sih ka -
ra rý ver mek zo run da de ðil dir. Þir ke tin fes hi ni hak lý ký lan se bep le rin var lý ðý na rað men, ya þa týl ma sý -
nýn eko no mik ve ras yo nel açý dan da ha doð ru ola ca ðý na ka na at ge ti ren mah ke me; þir ke ti fes het mek
ye ri ne, fe sih ta le bin de bu lu nan pay sa hip le ri nin pay la rý nýn ger çek de ðe ri nin öden me si ne ve ken di le -
ri nin þir ket ten çý ka rýl ma la rý na ve ya du ru ma uy gun dü þen ve ka bul edi le bi lir di ðer bir çö zü me ka rar
ve re bi lir. Da va cý ya pa ra nýn ki min ta ra fýn dan ve na sýl öde ne ce ði, bu pay la rý ge çi ci ola rak þir ke tin ik -
ti sap edip ede me ye ce ði yar gý ka rar la rý na ve öð re ti de ki gö rüþ le re gö re be lir le ne cek tir. 

4) Mad de nin son cüm le sin de ki “ve ya du ru ma uy gun dü þen ve ka bul edi le bi lir di ðer bir çö zü -
mü ka rar bað la ma” ini si ya ti fi ta ma mýy la mah ke me ye ait tir. Ýs viç re öð re ti sin de, mah ke me nin kâr da -
ðýt ma zo run lu ðu nu ka ra ra bað la ya bi le ce ði; uy gun bir ye ni pay sa hi bi nin þir ke te alýn ma sý ný uy gun
bu la bi le ce ði, hat ta þir ke ti sað lý ða ka vuþ tu ra bi le cek kýsmî tas fi ye ye de hük me de bi le ce ði be lir ti lir.

Mad de 532 - Mad de, ba zý de ði þik lik ler le 6762 sa yý lý Ka nu nun 438 in ci mad de si hük mü nü de -
vam et tir mek te dir. So na er me, ku ral ola rak yö ne tim ku ru lun ca ti ca ret si ci li ne tes cil ve ilân et ti ri lir.
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Bu nun iki is tis na sý var dýr. Bun lar þir ke tin iflâs ne de niy le ve mah ke me ka ra rýy la so na er me si dir.
6762 sa yý lý Ka nun da sa de ce iflâs ha li is tis na ola rak dü zen len miþ tir. Ýflâs is tis na sý na mah ke me ka ra -
rý nýn da ek le nil me si nin se be bi, re sen tes ci li sað la ya rak bu iþ le min sü rün ce me de kal ma sý na en gel ol -
mak týr. Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun ak si ne, so na er me nin tes ci li ne iliþ kin ilânýn bir kez ya pýl ma sý -
ný ge rek li ve ye ter li gör müþ tür. Ýlân Tür ki ye Ti ca ret Si cil Ga ze te sin de ya pý la cak týr. Bu nun dý þýn da
þir ket esas söz leþ me sin de baþ ka ca ilân þe kil le ri ön gö rül müþ ise bu yol lar la da ilân ya pýl ma lý dýr. Hü -
küm de ki ilân, 541 in ci mad de de dü zen le nen ala cak lý la rý da ve te iliþ kin ilândan fark lý dýr. Bu mad de -
de ön gö rü len ilân þir ke tin so na erip, tas fi ye ha li ne gir di ði ni, or gan la rýn yet ki le ri nin bu nun la bað lan -
tý lý ola rak sý nýr lan mýþ bu lun du ðu nu, þir ket le iþ lem ya pan/ya pa cak ki þi le rin bu na gö re ha re ket et me -
le ri ni sað la ma ya yö ne lik tir. Oy sa, 541 in ci mad de de yer alan ilân þir ket le da ha ön ce iþ lem ya pa rak
ala cak lý ko nu ma gel miþ ala cak lý la rý ko ru ma ama cý ta þý mak ta dýr. Bu se bep le 532 nci mad de de ki ilân
sa de ce þir ke tin so na er di ði ne yö ne lik açýk la ma la rý içer me li dir. Ýlânda ala cak lý la rý ala cak la rý ný bil dir -
me ye yö nel ten açýk la ma lar bu lun ma ma lý dýr. 

Mad de 533 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 439 un cu mad de sin den ge rek dil ge rek içe rik yö -
nün den fark lý lýk lar içer mek te dir.

Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 439 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü so na eren þir -
ke tin tas fi ye ha li ne gi re ce ði ni ifa de et tik ten baþ ka, so na eren þir ke tin tas fi ye ha li ne gir me ye ce ði ka -
nu ni is tis na la rý da say ma yo lu na gi di yor ve bir leþ me, li mi ted þir ke te dö nüþ tü rül me, bir ka mu tü zel
ki þi si ta ra fýn dan dev ra lýn ma hal le ri ni tah di di ola rak sa yý yor du. Ye ni me tin, so na eren þir ke tin  tas -
fi ye ha li ne gi re ce ði ni ay ný þe kil de ifa de et mek le bir lik te, tas fi ye ye ge rek bu lun ma yan hal le ri sý nýr -
lý sa yý (nu me rus cla usus) ola rak sý ra la ma mýþ. ký sa ca “ka nun da ki is tis na lar sak lý dýr” hük müy le ka -
nun da ki tüm is tis na la rý kap sa mý na al mýþ týr.

Ýkin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 439 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mü, dok trin de tar týþ -
ma la ra yol aç mýþ tý. Tar týþ ma lar esas iti ba rýy la bu hü küm ile sý nýr la nan eh li ye tin hak eh li ye ti mi yok -
sa fi il eh li ye ti mi ol du ðu nok ta sýn da yo ðun laþ mak tay dý. 6762 sa yý lý Ka nun dö ne min de ki hâ kim öð -
re ti tas fi ye de hak eh li ye ti nin sý nýr lan dý ðý gö rü þü nü sa vu nul muþ tur. Bu nun la bir lik te, bu ya zar lar ara -
sýn da bi le, mad de de 6762 sa yý lý Ka nu nun 232 nci mad de si ne ya pý lan at fýn an la mý üze rin de fi kir bir -
li ði sað la na ma mýþ týr. Ýkin ci fýk ra, 6762 sa yý lý Ka nun dö ne min de ki tar týþ ma la rý or ta dan kal dýr mak ta -
dýr. Hü küm uya rýn ca tas fi ye ha li ne gi ril me siy le bir lik te de ði þik li ðe uð ra yan ve sý nýr la nan þir ke tin
eh li ye ti de ðil, or gan la rýn yet ki le ri dir. Bu ne den le mad de met ni bu nu ifa de eder þe kil de ka le me alýn -
mýþ ve 6762 sa yý lý Ka nu nun 232 nci mad de si hük mü ne ya pý lan atýf da ge rek siz kal ma sý ne de niy le
kal dý rýl mýþ týr.

Tü zel ki þi li ðin tas fi ye so nu na ka dar de vam et me si ve un va na “tas fi ye ha lin de” iba re si nin ek -
len me si ge re ði ne iliþ kin 6762 sa yý lý Ka nun hük mü, tas fi ye nin ge re ði ol duk la rýn dan ay nen ko run -
muþ tur. 

Mad de 534 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 437 nci mad de si de ði þik lik ler le ko run muþ tur. Mad de nin
“iflâs” olan ke nar baþ lý ðý “iflâs ha lin de tas fi ye” ola rak de ðiþ ti ril miþ ve hük mün di li kýs men sa de leþ -
ti ril miþ tir. 

Mad de 535 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 440 ýn cý mad de si nin tek ra rýn dan iba ret tir. De ði þik -
lik ya pýl ma mýþ týr.

Mad de 536 - Hük mün ilk iki fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 441 in ci mad de si nin bi rin ci ve ikin -
ci fýk ra sý nýn dil iti ba rýy la sa de leþ ti ril miþ  tek ra rýn dan iba ret tir. Üçün cü ve dör dün cü fýk ra lar ise ta -
ma mýy la ye ni dir ve esa sa yö ne lik önem li dü zen le me ler ge tir mek te dir. 
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Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra da yer alan, þir ke tin fes hi ne mah ke me ce ka rar ve ril me si ha lin de
tas fi ye me mu ru nun mah ke me ce ata na ca ðý na iliþ kin hü küm ye ni dir. 6762 sa yý lý Ka nun dü zen le me -
si uya rýn ca, þir ke tin fes hi ne mah ke me ce ka rar ve ril me si ha lin de da hi, tas fi ye iþ le ri, esas söz leþ me
ve ya ge nel ku rul ka ra rý ile tas fi ye me mu ru be lir len me dik çe yö ne tim ku ru lu ta ra fýn dan yü rü tül mek -
te dir. Mah ke me ye 6762 sa yý lý Ka nu nun 442 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük müy le ta ný nan ata ma
yet ki si ise, an cak pay sa hip le rin den bi ri nin ta le biy le ve hak lý se bep le rin var lý ðý ha lin de mev cut tas -
fi ye me mu ru nun az le di le rek ye ri ne ye ni si nin atan ma sý hâli ile sý nýr lý dýr. Mah ke me nin fes he ka rar
ver di ði hal ler de doð ru dan tas fi ye me mu ru ata ma sý ise an cak, yu ka rý da ki usul ler le tas fi ye me mu ru
ata na ma ya ca ðý nýn ve tas fi ye iþ le ri nin ye ri ne ge ti ri le me ye ce ði nin (tas fi ye me mu ru hak kýn da esas
söz leþ me de hü küm bu lun ma ma sý du ru mun da, þir ke tin fes hi ne ge nel ku ru lun top la na ma ma sý ve yö -
ne tim ku ru lu nun bu lun ma ma sý ne de niy le ka rar ve ril miþ se) açýk ça bel li ol ma sý hal le ri ne öz gü len -
miþ tir. Üçün cü fýk ra uya rýn ca, mah ke me nin fes he ka rar ve re bil di ði üç du rum da, ya ni; ku ru luþ sý ra -
sýn da men fa at ler ihlâl edil miþ se, or gan yok lu ðu söz ko nu su ise ve hak lý se bep le rin var lý ðý ha lin de,
mah ke me fe sih ka ra rý ve rir ken tas fi ye me mu ru nu da ata ya cak týr. Çün kü, bu üç du ru mun söz ko nu -
su ol du ðu var sa yým lar da ar týk pay sa hip le ri nin an la þa rak tas fi ye me mu ru ta yin et me le ri ni bek le me nin
ge rek siz sa yýl ma sý ge rek ti ði, söz ko nu su yet ki nin mah ke me ye bý ra kýl ma sý nýn þart ol du ðu dü þü nül -
müþ tür. Bu fýk ra nýn uy gu lan ma sý için hiç bir þart ön gö rül me miþ tir. Do la yý sýy la, þir ke tin fes hi ne ka rar
ve ren mah ke me, tas fi ye me mu ru ta yin ede bil mek için ken di sin den bu yön de bir ta lep te bu lu nul ma -
sý ný bek le mek zo run da ol ma dan tas fi ye me mu ru ata ya bi lir. Ke za, fes he ka rar ve ren mah ke me tas fi -
ye me mu ru ata yýp ata ma ma hu su sun da ser best de ðil dir, tas fi ye me mu ru nu be lir le mek zo run da dýr.

Dör dün cü fýk ra: Tas fi ye iþ le ri nin sað lýk lý yü rü ye bil me si için tas fi ye me mur la rýn dan en az bi -
ri nin Türk va tan da þý ol ma sý, bu ki þi nin Tür ki ye’de yer le þim ye ri nin bu lun ma sý ve þir ke ti tem si le
yet ki li ol ma sý önem li bir ge rek li lik tir. Ni te kim, me haz Ýs viç re Borç lar Ka nu nun da da, ay ný þart lar
aran mak ta dýr.

Fýk ra ya gö re tas fi ye me mu ru için ara nan ka nunî þart la rýn tü mü nün ay ný ki þi de ger çek leþ me si
ge re kir. Ya ni, Türk va tan da þý olan tas fi ye me mu ru nun Tür ki ye’de yer le þim ye ri bu lun ma lý ve ona
þir ke ti tem sil yet ki si ve ril me li dir. Yok sa, bu ra da zik re di len þart la rýn ay rý ay rý ki þi ler de mev cut bu -
lun ma sý fýk ra hük mü nün ge re ði açý sýn dan ye ter li de ðil dir. 

Mah ke me ta ra fýn dan ta yin ay ný za man da bir azil iþ le mi ni ge rek tir mek te dir. Bu na gö re, mah ke -
me ka nu ni ni te lik le ri ha iz bir tas fi ye me mu ru atar ken, mev cut tas fi ye me mur la rýn dan bi ri ni gö rev -
den al ma lý ve onun ye ri ne ata ma yý yap ma lý dýr. Bu hu sus mah ke me nin tak di rin de de ðil dir. 

Mad de 537 - Bi rin ci fýk ra: Fýk ra, 6762 sa yý lý Ka nu nun 442 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn
tek ra rýn dan iba ret tir. De ði þik lik ya pýl ma sý na ge rek gö rül me miþ tir.

Ýkin ci fýk ra: Ye ni me tin, mah ke me ce ata nan tas fi ye me mur la rý nýn tes cil edil me le ri için, bu na
iliþ kin mah ke me ka ra rý nýn ib ra zý ný ye ter li gör müþ tür. Fýk ra da ya pý lan bu de ði þik lik ile, mah ke me ce
ata nan tas fi ye me mur la rý nýn tes cil ve ilâný ný yap tý ra bi le cek ki þi le rin sa yý sý ar tý rýl mýþ týr. Es ki me tin -
de sa de ce ata nan tas fi ye me mur la rý, ken di le ri ni tes cil ve ilân et tir me yet ki si ile do na týl mýþ iken; ye -
ni me tin mah ke me ila mý nýn ib ra zý su re tiy le baþ ka ki þi le rin de (ör ne ðin yö ne tim ku ru lu nun) tas fi ye
me mur la rý nýn tes cil ve ilâný ný sað la ya bi le ce ði ni hük me bað la mýþ týr. Her bir pay sa hi bi mah ke me ye
baþ vu ra rak böy le bir ta lep te bu lu na bi lir. Azil ve ye ni ata ma ta le bin de bu lu nan pay sa hi bi bu na iliþ -
kin da yan dý ðý hak lý se be bi or ta ya koy ma lý ve is pat la ma lý dýr. Se be bin hak lý lý ðý ný de ðer len di re cek
olan mah ke me dir. Se be bi hak lý bu lan mah ke me ise sa de ce azil ve ye ni ta yin iþ le mi ya pa bi lir, baþ ka
bir ka rar ve re mez. 
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Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra, 536 ncý mad de nin son fýk ra sýn da yer alan hü küm de ön gö rü len ge -
rek li lik le rin ye ri ne ge ti ril me miþ ol ma sý ha lin de pay sa hip le rin den ve ala cak lý lar dan her bi ri ne tas fi -
ye me mu ru atan ma sý için mah ke me ye baþ vur ma hak ký ta ný mak ta dýr.

Mad de 538 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nunun 443 ün cü mad de si nin dil iti ba rýy la sa de leþ ti ril -
miþ bir tek ra rýn dan iba ret tir. 

Mad de 539 - 539 ncu mad de, ken di için de ba ðým sýz bir dü zen le me dir. Þu an lam da: 6762 sa yý lý
Ka nun tas fi ye me mur la rý nýn yet ki le ri ni kol lek tif þir ket le re gön der me yo luy la dü zen le miþ tir. Ta sa rý ise,
kol lek tif þir ke tin bu hü küm le ri ni ano nim þir ket le rin ni te li ði ne uy gun bir tarz da ye ni den ka le me al mýþ,
ya ni öz gün bir dü zen le me yap mýþ týr. Hü küm bu nun dý þýn da da ba zý de ði þik lik ler içer mek te dir. 

Bi rin ci fýk ra: Tas fi ye me mur la rý na ka nun la ve ri len yet ki ler, bu ki þi le rin özen li bir se çim le ata -
nan gü ve ni lir bir ki þi ol du ðu var sa yý mý na da ya nýr. Ve ri len yet ki ler ve gö rev, bir an lam da onun/on -
la rýn ki þi li ði ne bað lý sa yý lýr. Bu se bep le ka nu nen ta ný nan yet ki le rin baþ ka sý na, hat ta bir di ðer tas fi -
ye me mu ru na dev re dil me me si ge re kir. De vir, dev re den tas fi ye me mu ru nun o iþ ten eli ni çek me si so -
nu cu nu do ðu rur ve se çim ko nu suz ka lýr. An cak, tas fi ye iþ le ri nin ge re ði nin ye ri ne ge ti ril me si bað la -
mýn da ba zý be lir li (be lir len miþ) iþ lem le rin ye ri ne ge ti ri le bil me si için tas fi ye me mur la rýn dan bi ri ve -
ya üçün cü bir ki þi tev kil edi le bi lir. Bu ra da ve ri len vekâlet ge nel ol ma yýp, özel ba zý açýk ça be lir len -
miþ, sý nýr la rý çi zil miþ, ko nu su açýk ça gös te ril miþ iþ lem le rin yü rü tül me si ne yö ne lik sý nýr lý bir
vekâlet tir. Di ðer bir de yiþ le mün fe rit olay için özel bir vekâlet ve ril me si söz ko nu su dur.

Ýkin ci fýk ra: Tas fi ye me mur la rý ku ral ola rak tas fi ye ama cýy la sý nýr lý ola rak iþ lem ya par lar. Ak -
si ne ha re ket ha lin de de iþ lem ge çer li dir; tas fi ye me mur la rý þir ke ti tem sil et tik le ri için þir ket bu iþ -
lem le bað lý dýr. Tas fi ye ama cý dý þýn da ya pý lan iþ lem le rin þir ke ti bað la ma sý ku ra lý iyi ni yet li üçün cü
ki þi le ri ko ru ma dü þün ce si nin ürü nü dür. Ýl ke nin ge re ði ola rak, tas fi ye me mu ru nun ken di siy le iþ lem
yap tý ðý ki þi, iþ le min tas fi ye ama cý nýn dý þýn da ol du ðu nu bi li yor ve ya du ru mun ica bý ge re ðin ce bil -
me me si nin müm kün ol ma dý ðý is pat edi li yor sa, iþ lem þir ke ti bað la maz, is pat yü kü þir ket te dir. Sa de -
ce tas fi ye nin tes cil ve ilân edil miþ ol ma sý bu hu su sun is pa tý için ye ter li de ðil dir.

Üçün cü fýk ra: Tas fi ye me mur la rý nýn bir den faz la ol ma la rý ha lin de, þir ke tin bað la na bil me si için
ku ral, bun la rýn bir lik te ha re ket et me le ri ve ku ral ola rak bir lik te im za at ma lý dýr. An cak, bu dü zen le -
me em re di ci de ðil dir. Ak si, ge nel ku rul ka ra rýy la ve ya esas söz leþ me hük mü ile ka rar laþ tý rý la bi lir ve
tek ba þý na im za il ke si be nim se ne bi lir ve ya da ha aðýr bir tem sil sis te mi ge ti ri le bi lir.

Tas fi ye ile il gi li ko nu lar da þir ke ti mah ke me ler de ve di ðer dýþ iliþ ki ye iliþ kin iþ ler de tem sil yet -
ki si tas fi ye me mur la rý na ait tir. Tas fi ye ile il gi li ol ma yan hu sus lar da ise þir ket yö ne tim ku ru lu nun
tem sil yet ki si de vam et mek te dir.

Dör dün cü fýk ra: Þir ket tas fi ye me mur la rý gö rev le ri ni ifa eder ken ic ra et tik le ri tüm fi il ve iþ -
ler den ve bu ara da hak sýz fi il ler den so rum lu dur lar. Fýk ra ile tas fi ye me mur la rý nýn yap mýþ ol duk la rý
iþ ler den þir ke tin de so rum lu tu tul ma sý esa sý ka bul edi le rek üçün cü ki þi ler ko run muþ tur.

Mad de 540 - Bi rin ci fýk ra: Fýk ra tas fi ye ye iliþ kin açý lýþ bilânço su nun dü zen le niþ usu lü ne iliþ -
kin dir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 444 ün cü mad de sin de, tas fi ye me mur la rý nýn, gö rev baþ lar baþ la maz,
þir ke tin tas fi ye nin baþ lan gý cýn da ki du ru mu nu in ce le ye rek bu na gö re bir en van ter ve bilânço çý kar -
ma la rý hük me bað lan mýþ tý. Ye ni me tin de, en van ter ve bilânço nun dü zen len me sin de þir ket mal la rý -
na de ðer biç mek için tas fi ye me mur la rý nýn ge re kir se uz man la ra baþ vu ra bi le ce ði hük mü ne yer ve ril -
miþ tir. 

Tas fi ye bilânço su yýl lýk bilânço esas la rý na gö re çý ka rýl maz. Bu, bir mal var lý ðý bilânço su dur ve
ola sý sa týþ de ðer le ri esa sý na gö re çý ka rý lýr.An cak ilk bilânço nun ola sý sa týþ de ðer le ri ne gö re çý ka rý la -
ca ðý met ne açýk ça ya zýl ma mýþ, hü küm ge liþ me le re açýk tu tul muþ tur.



---- 249 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Ha zýr la nan en van ter ve bilânço nun þir ke tin her þey den ön ce mal var lýk sal ve fi nan sal du ru mu nu
gös ter me si ge rek ti ði iba re si hük me açýk ça ko nul muþ tur. Çün kü ge nel ka bul gö ren mu ha se be il ke le ri
bu bilânço ya baþ ka gö rev ler de yük le ye bi lir. Bilânço nun iþ lev le ri nin bo yu tu ve kap sa mý de ði þe bi lir.

Ýkin ci fýk ra: Bu fýk ra, 6762 sa yý lý Ka nun dö ne min de, söz ko nu su Ka nu nun 450 nci mad de sin -
de ki gön der me do la yý sýy la ano nim þir ket ler de de uy gu la nan ay ný Ka nu nun 226 ncý mad de si nin ikin -
ci fýk ra sý hük mü nün tek ra rý dýr. Ano nim þir ket le rin tas fi ye si ne iliþ kin dü zen le me le rin top lu ca bu lun -
ma sý ge nel man tý ðý içe ri sin de, tas fi ye ku ru mu ni te lik çe fark lý baþ ka bir þir ke tin tas fi ye si ne iliþ kin
hü küm le re gön der me ya pýl mak sý zýn dü zen len mek is te nil di ðin den bu fýk ra ka le me alýn mýþ týr. 

Tas fi ye me mur la rý nýn þir ke tin en van ter de ya zý lý bü tün mal la rý ile ev rak ve def ter le ri ne el ko ya -
bil me si için, en van ter ve bilânço nun onay lan ma sý aran mýþ týr. Bu nun se be bi, ilk bilânço nun tek iþ le -
vi nin, tas fi ye me mur la rý nýn tas fi ye ye ve gö rev le ri ne de vam edip et me ye cek le ri ni be lir le mek ol du -
ðu dü þün ce si dir. Ger çek ten, eðer þir ket bor ca ba týk olup müf lis du rum da ise tas fi ye me mur la rý bu -
nu iflâs tas fi ye si ne çe vi re cek ler dir. Do la yý sýy la, tas fi ye nin ni te li ði ve tas fi ye me mur la rý nýn gö re ve
de vam ede cek le ri bel li ol ma dan þir ket mal la rý na ve def ter le ri ne el koy ma nýn doð ru ol ma ya ca ðý dü -
þü nül müþ tür. 

Mad de 541 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 445 in ci mad de si nin esas iti ba rýy la tek ra rýn dan iba -
ret tir. Bu nun la bir lik te mad de de iki önem li de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Bun lar þu þe kil de sý ra la na bi lir: 

Bi rin ci fýk ra: Mad de de ya pý lan önem li de ði þik lik bi rin ci fýk ra da dýr. Bu de ði þik lik ilânýn ya pý -
lýþ þek li ne yö ne lik tir. Hük me gö re ala cak lý la rý ha ber dar et me ye yö ne lik ilân 35 in ci mad de de aný lan
ga ze te ile ve esas söz leþ me de ön gö rü len þe kil de bi rer haf ta aray la üç kez ya pý la cak týr. 

Ýla nýn sa yý sý ve as garî tek rar lan ma sü re si ne iliþ kin zo run lu luk sa de ce 35 in ci mad de de ya zý lý
ga ze te de ya pý la cak ilân hak kýn da dýr. Esas söz leþ me de ön gö rü len ilân þek li, sa yý sý ve tek rar lan ma
sü re si hak kýn da 35 in ci mad de de ya zý lý ga ze te de ki ne ben zer bir yü küm lü lük ön gö rül me miþ tir.  Do -
la yý sýy la, bu ko nu da sa de ce esas söz leþ me ile ge ti ril miþ hü küm dik ka te alý na cak týr. 

Ýkin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 445 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da bi li nen fa kat bil di rim -
de bu lun ma yan ala cak lý la rýn, ala cak la rý nýn bir no te re tev di olu na ca ðý hük me bað lan mýþ týr. Ta sa rý da,
tev di ye ri ola rak no ter ye ri ne, ni te li ði ve gö rev le ri iti ba rýy la da ha uy gun gö rü len, Sa na yi ve Ti ca ret
Ba kan lý ðýn ca be lir le ne cek bir ban ka ya de po edil me si ön gö rül müþ tür.

Dör dün cü fýk ra: Fýk ra da ya pý lan tek de ði þik lik, tas fi ye me mur la rý nýn so rum lu lu ðu na iliþ kin
ola rak kol lek tif þir ket ler le il gi li hük me ya pý lan at fýn kal dý rý la rak, ye ri ne ano nim þir ket ler le il gi li bir
iç atýf ya pý la rak 553 ün cü mad de hük mü ne yol la ma da bu lu nul ma sý dýr.

Mad de 542 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 446 ncý mad de si hük mü ne na za ran bir çok de ði þik -
li ði içer mek te dir. Bu de ði þik lik ler þu þe kil de sý ra la na bi lir:

1) 6762 sa yý lý Ka nu nun ak si ne ano nim þir ket le rin tas fi ye si kol lek tif þir ke te ya pý lan gön der me -
ler le de ðil öz gün ola rak dü zen len miþ tir. Mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben di 6762 sa yý lý Ka nun -
dan (di li gün cel leþ ti ri le rek) alýn mýþ týr.

2) Bi rin ci fýk ra nýn (b) ben di, 6762 sa yý lý Ka nu nun 231 in ci mad de si nin bi rin ci cüm le si nin; (e)
ben di ay ný Ka nu nun 225 in ci mad de si nin; (f) ben di ay ný Ka nu nun 227 nci mad de si nin; (g) ben di
ay ný Ka nu nun 235 in ci mad de si nin ba zý de ði þik lik ler le tek ra rý dýr. An cak (g) ben din de açýk la ma yý
ge rek ti ren bir de ði þik li ðe yer ve ril miþ tir. Þöy le ki; 6762 sa yý lý Ka nu nun 235 in ci mad de si ne gö re,
tas fi ye me mur la rý, tas fi ye sý ra sýn da el de edi len pa ra la rýn bin Türk Li ra sýn dan faz la sý ný, Mer kez Ban -
ka sý na ve Mer kez Ban ka sý bu lun ma yan yer ler de mu te ber bir ban ka ya þir ket adý na ya týr mak zo run -
day dý lar. 1926 ta rih li Ti ca ret Ka nu nun dan ge len bu hü küm ile tas fi ye sý ra sýn da el de edi len pa ra la -
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rýn gü ven li ði sað lan mak is te nil miþ ti. Bu gün bu dü zen le me an lam sýz laþ mýþ týr. Ger çek ten, Ti ca ret
Ka nu nu nun yü rür lü ðe gir di ði 1957 yý lý na na za ran bu gün bu pa ra nýn her han gi bir sa týn al ma gü cü
kal ma mýþ týr. Öte yan dan ya tý rýl ma sý zo run lu pa ra mik ta rý ile il gi li ke sin bir ra kam koy ma nýn doð ru
ol ma ya ca ðý da an la þýl mýþ týr. Bu ne den le ye ni me tin de; þir ke tin elek trik, su, te le fon gi bi ca ri har ca -
ma la rý için ge rek li olan be lir li bir pa ra nýn þir ket ka sa sýn da bu lun du rul ma sý nýn ge rek li ola ca ðý dü þü -
nül müþ, bu nun dý þýn da ka lan tas fi ye sý ra sýn da el de edi len pa ra la rýn bir ban ka ya þir ket adý na ya tý rýl -
ma sý zo run lu lu ðu ge ti ril miþ tir.

3) Öte yan dan 6762 sa yý lý Ka nu nun 235 in ci mad de si met nin de tas fi ye pa ra la rý nýn ya tý rý la ca ðý
ban ka ile il gi li ola rak bu ban ka nýn Mer kez Ban ka sý ve ya Mer kez Ban ka sý nýn bu lun ma dý ðý yer ler de
mu te ber di ðer bir ban ka ol ma sý ge rek ti ði hu su su ifa de edil miþ tir. Oy sa, Ban ka lar Ka nu nu mu te -
ber/mu te ber ol ma yan ban ka ayý rý mý yap ma mak tay dý ve ka nun la ra uy gun ola rak fa ali yet gös te ren
tüm ban ka lar mu te ber ka bul edil mek zo run day dý. Kal dý ki, bu ka nu na uy gun ola rak fa ali yet gös ter -
me yen ban ka la rýn fa ali yet le ri ni de vam et tir me le ri ne esa sen izin de ve ri le mez di. Bu ne den le, ön ce -
lik le Mer kez Ban ka sý iba re si Mer kez Ban ka sý nýn bu iþ ler için uy gun bir ban ka ol ma dý ðý ve mev zu -
atý nýn bu þe kil de ça lýþ ma sý na izin ver me di ði ge rek çe siy le me tin den çý ka rýl mýþ týr. Öte yan dan, me -
tin de ki “mu te ber” iba re si de yu ka rý da zik re di len se bep le çý ka rýl mýþ ve pa ra nýn mev du at top la ma
yet ki si ni ha iz her han gi bir ban ka ya ya tý rýl ma sý ge rek li ve ye ter li gö rül müþ tür. 

4) (h) ben di mad de ye ye ni ek len miþ ol mak la bir lik te 6762 sa yý lý Ka nu nun 450 nci mad de at fý
do la yý sýy la ano nim þir ket ler de de uy gu la nan ay ný Ka nu nun 236 ncý mad de si hük mü nün bir tek ra rý -
dýr. Bu bent, 6762 sa yý lý Ka nun dö ne min de var olan bir çe liþ ki yi or ta dan kal dýr mak ta ve bir açýk lýk
ge tir mek te dir. Ger çek ten, 6762 sa yý lý Ka nu nun 445 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý “he nüz mu ac cel
ol ma yan borç la rýn no te re tev di edil me si ve ya te mi nat la kar þý lan ma sý” yü küm lü lü ðün den bah se der -
ken; ay ný Ka nu nun 450 nci mad de yol la ma sýy la ano nim þir ket ler de de uy gu la na cak olan 6762 sa yý -
lý Ka nu nun 236 ncý mad de si “va de si he nüz gel me miþ borç la rýn tas fi ye me mur la rýn ca is kon to nun
ten zi li su re tiy le der hal öde ne ce ðin den” bah set mek te dir ve bu hü küm ler den han gi si nin uy gu la na ca ðý
hu su su açýk bir çe liþ ki oluþ tur mak ta dýr. Öð re ti de, mü ec cel borç la rý is kon to ile öde me imkâný var ken,
þir ke te hiç bir fay da sað la ma yan no te re tev di ve ya te mi nat la kar þý la ma yo lu nu ter cih edip va de yi bek -
le me nin  man týk sýz ol du ðu ifa de edi li yor du. Öte yan dan böy le bir du rum da tas fi ye me mur la rý nýn is -
kon to nun ten zi li su re tiy le der hal öde me de bu lun ma la rý nýn tas fi ye me mur la rý nýn dü zen li ve gö re vi nin
bi lin cin de bir yö ne ti ci gi bi ha re ket et me le ri nin de bir ge re ði ol du ðu ka bul olu nu yor du. Ye ni me tin,
bir bi riy le çe liþ ki oluþ tu ran hü küm ler den ikin ci si le hi ne ter cih te bu lun mak su re tiy le hem var olan çe -
liþ ki yi or ta dan kal dýr mýþ hem de hu ku ka ve hak ka ni ye te da ha uy gun olan bir çö zü mü ter cih ede rek;
ay rý ca tev di ve te mi nat gi bi yü küm lü lük ler den arýn dý ra rak tas fi ye pro se dü rü nü ba sit leþ tir miþ tir.

Mad de 543 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 447 nci mad de si ne na za ran bir nok ta da de ði þik lik
içer mek te dir. Þöy le ki;

Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 447 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da þir ket borç la rý öden -
dik ten son ra ka lan var lý ðýn, esas söz leþ me de ak si ne bir hü küm bu lun ma dýk ça, pay sa hip le ri ara sýn -
da öde dik le ri ser ma ye ler ve pay la ra bað lý olan im ti yaz hak la rý nis be tin de da ðý tý la ca ðý” dü zen len -
miþ ken; Ta sa rý borç lar öden dik ten son ra, ön ce öde nen pay be del le ri nin ia de si ni, da ha son ra ka lan
mev cu dun, esas söz leþ me de ak si ön gö rül me miþ se pay sa hip le ri ara sýn da öde dik le ri ser ma ye ler ve
im ti yaz hak la rý nis pe tin de da ðý tý la ca ðý ný hük me bað la mýþ týr. Mev cut hü küm, dok trin de çok tar tý þý -
lan ve pay be del le ri ia de edil me den ya pý la cak bir da ðý tý mýn ka nu na ay ký rý im ti yaz lar oluþ tu ra ca ðý
eleþ ti ri siy le kar þý la nan bir dü zen le me dir. Ta sa rý mez kur hük mü, öð re ti de ge nel ka bul gör müþ, hu -
ku ka ve hak ka ni ye te de uy gun olan gö rüþ doð rul tu sun da de ðiþ tir mek te dir. 
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Mad de 544 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 448 in ci mad de si hük mü nün bir tek ra rý dýr. Önem li
bir de ði þik lik içer me mek te dir. Sa de ce es ki me tin de sak la ma nýn han gi mad de uya rýn ca ya pý la ca ðý
açýk ça be lir til miþ iken; ye ni me tin de il gi li mad de ler uya rýn ca sak la nýr þek lin de bir iba re ye yer ve ri -
le rek, ti carî def ter ve bel ge le rin sak lan ma sý na yö ne lik hü küm le re ya pý lan ge nel bir yol la may la ye -
ti nil miþ tir.

Mad de 545 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 449 un cu mad de si hük mü nün bir tek ra rý dýr. 
Mad de 546 - Bi rin ci fýk ra: Ba sit yar gý la ma usu lü, ka nun lar da sa yý lan ba zý da va lar ve iþ ler

hak kýn da uy gu la nan ve ya zý lý yar gý la ma usu lün den da ha ba sit ve ça buk iþ le yen bir yar gý la ma usu -
lü dür. Bu usul yal nýz ca ka nun lar da sa yý lan da va lar ve iþ ler hak kýn da uy gu la nýr. Bu mad de ile tas fi -
ye me mur la rý ile pay sa hip le ri ara sýn da çý ka bi le cek ih ti laf lar da da ba sit mu ha ke me usu lü nün uy gu -
lan ma sý imkâný sað lan mýþ týr. Tas fi ye pro se dü rü nün sað lýk lý iþ le ye bil me si  ve tas fi ye me mur la rý ile
pay sa hip le ri ara sýn da ki ih ti laf la rýn ive di lik le hal le di le bil me si için mah ke me nin ka ra rý ný otuz gün
içe ri sin de ver me si ve ka ra rý ný ve rir ken ta raf la rý da din le me si ge rek li gö rül müþ tür.

Ýkin ci fýk ra: Tas fi ye me mur la rý nýn so rum lu lu ðu na iliþ kin ola rak, kol lek tif þir ket ler le il gi li
hük me ya pý lan atýf kal dý rýl mýþ ve bu nun ye ri ne ano nim þir ket ler le il gi li bir iç atýf ya pý la rak, 553 ün -
cü mad de hük mü ne yol la ma da bu lu nul muþ tur.

Üçün cü fýk ra: Bu fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun 450 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sý hük mü nün sa -
de leþ ti ril miþ bir tek ra rý dýr. Bu na gö re, tas fi ye ye iliþ kin ge nel ku rul ka rar la rý aðýr laþ tý rýl mýþ ni sap la -
ra ta bi de ðil dir. 

Mad de 547 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nun da bu lun ma yan, fa kat uy gu la ma nýn ih ti yaç la rý ne de -
niy le öð re ti ile yar gý ta ra fýn dan be nim se nen ve uy gu la nan bir hu kukî ku ru mu dü zen le mek te dir. Ek
tas fi ye, tas fi ye iþ lem le ri ta mam la nýp tas fi ye nin bi ti ril miþ ol ma sý na rað men, da ha son ra baþ ka ca tas -
fi ye ön lem le ri alýn ma sý nýn zo run lu ol du ðu nun an la þýl ma sý ha lin de baþ vu ru lan ge çi ci bir ted bir dir.
Bu ye ni dü zen le me nin esas la rý þu þe kil de sý ra la na bi lir:

Bi rin ci fýk ra: Ek tas fi ye ka ra rý ge çi ci bir ted bir ka ra rý dýr. Ek tas fi ye ile ye ni bir hu ku ki du rum
mey da na ge ti ril me mek te, alýn ma sý ihmâl edil miþ ted bir ler alýn ma ya ça lý þýl mak ta dýr. Ya pýl ma sý
ihmâl edil miþ tas fi ye iþ lem le ri nin ya pýl ma sý ný ta ki ben, þir ket yi ne so na er di ri le cek tir.

(1) Ek tas fi ye sa de ce tas fi ye nin ka pan mýþ ol ma sý na rað men ha len alýn ma sý zo run lu ek ted bir -
le re ge rek si nim du yul ma sý ha lin de söz ko nu su ola bi lir. Zo run lu luk yok sa ek tas fi ye ye gi di le mez. Bu
hü küm bað la mýn da þir ke tin ye ni den si ci le kay de dil me si ni ve ek tas fi ye ya pýl ma sý ný  zo run lu ký la bi -
le cek du rum lar özel lik le þun lar ola bi lir: 

a) Þir ke te ait ba zý ak tif ler, da ðý tým sý ra sýn da dik ka te alýn ma ma la rý ne de niy le, da ðý tým dý þýn da
kal mýþ lar sa; (bu mal var lý ðý un su ru bi lin mek le be ra ber unu tul muþ ola bi le ce ði gi bi, son ra dan bir mal -
var lý ðý un su ru da ola bi lir).

b) An laþ maz lýk ko nu su olan ve bu ne den le tas fi ye ye iliþ kin özel hü küm ge re ði tev di edil miþ
ve ya gü ven ce ye bað lan mýþ bir borç, þir ket le hi ne çö zül müþ se ve söz ko nu su borç la rýn kar þý lýk la rý
boþ ta kal mýþ sa,

c) Mal var lý ðý nýn da ðý tý mý es na sýn da il gi li  ka nunî hü küm le re uyul ma mýþ sa,
d) Pay sa hip le rin ce hak sýz ola rak alýn mýþ olan tas fi ye pay la rý için ge ri ver me da va sý nýn açýl ma -

sý ge re ki yor sa,
e) Or gan la ra kar þý so rum lu luk da va sý açý la cak sa,



---- 252 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

f) Þir ket ta ra fýn dan ya pýl ma sý ve web si te si ne ko nul ma sý ge rek li olan açýk la ma lar ve þir ket ta -
ra fýn dan ka bul edil me si zo run lu lu ðu bu lu nan iþ lem ler var sa, 

g) Þir ke tin ya ra rý na so nuç do ðu ra cak bir da va nýn açýl ma sý, þir ke tin bir da va da da va lý ola rak bu -
lun ma sý ve ya aley hi ne ic ra ta ki bi ya pýl ma sý söz ko nu su ise. 

(2) Ye ni den tes cil is te ðin de bu lu nu la bil me si ve ek tas fi ye ya pý la bil me si, üç ana þar týn ger çek -
leþ me si ne bað lý dýr: Bu þart lar yu ka rý da ör nek ola rak ve ri len hal ler de ara nýr. Bun lar þu þe kil de sý ra -
la na bi lir. 

a) Ye ni den tes cil is te ði ko run ma ya de ðer bir men fa ate da yan ma lý dýr (men fa at þar tý). Ko run ma -
ya de ðer men fa atin var lý ðý inan dý rý cý de lil ler le açýk lan ma lý dýr. Ýs te min ve il gi li de lil le rin inan dý rý cý
ol ma la rý ye ter li dir. Ýs pat þart de ðil dir.

b) Ye ni den tes cil is te ði ama ca ulaþ ma da kul la ný la bi le cek tek yol ol ma lý dýr (ama ca ulaþ ma þar -
tý). Bu ne den le ama cýn ger çek leþ ti ril me si nin bir baþ ka yo lu var sa ve ör ne ðin ala ca ðýn bir baþ ka þe -
kil de el de edil me si imkâný bu lu nu yor sa ye ni den tes cil is te ðin de bu lu nu la maz.

c) Si cil me mu ru nun þir ke ti si cil den sil me ka ra rý na kar þý; bir ala ca ðýn ve ya ak ti fin var lý ðý ka na -
at do ðu ra cak bir þe kil de bel ge len di ri le rek, sil me ka ra rý nýn ip ta li da va olun ma lý dýr. 

(3) Ek tas fi ye, tas fi ye nin ga ye sin de her han gi bir de ði þik li ðe yol aç maz. Þir ket yi ne tas fi ye þir -
ke ti dir ve þir ket or gan la rý tas fi ye ga ye si çer çe ve sin de iþ lem yap mak zo run da dýr.

(4) Ek tas fi ye yi ta lep ede bi le cek ki þi ler sý nýr lý ola rak sa yýl mýþ týr. Bun lar, tas fi ye me mur la rý, son
yö ne tim ku ru lu üye le ri, pay sa hip le ri ve þir ket ala cak lý la rý dýr. Ti ca ret si cil me mu ru nun ta lep te bu -
lun ma yet ki si yok tur. O sa de ce il gi li le ri ta lep te bu lun ma ya zor la ya bi lir.

(5) Ek tas fi ye, þir ket mer ke zi nin bu lun du ðu yer de ki mah ke me den ta lep edi lir.
(6) Ek tas fi ye, þir ke tin si ci le ye ni den tes ci li ni ta lep et me ye yö ne lik tir.
Ýkin ci fýk ra: Mah ke me da va da, ta le bin doð ru lu ðu nu in ce le dik ten son ra, olum lu so nu ca va rýr -

sa þir ke tin ye ni den tes ci li ne ka rar ve rir. Mah ke me gös te ri len de lil le ri inan dý rý cý bul maz sa, ye ni den
tes cil ta le bi ni red de der. Da va nýn red di ne kar þý tem yiz yo lu na baþ vu ru la bi lir.

(1) Ek tas fi ye ka ra rý nýn tes ci li bil di ri ci dir. Zi ra, ek sik ka lan iþ lem ler ne de niy le ger çek te tas fi ye
so na er me miþ tir. Tes cil üze ri ne þir ket, tü zel ki þi li ði ni ye ni den ka za nýr ve or gan lar ye ni den ça lýþ ma -
ya baþ lar lar. An cak, bu du rum þir ke tin so na er miþ ol du ðu ger çe ði ni de ðiþ tir mez. Þir ket yi ne tas fi ye
þir ke ti dir. 

(2) Ek tas fi ye ha lin de ye ni den ala cak lý la ra çað rý ya pýl ma sý na ve blo ke yý lý na ge rek yok tur. 
(3) Ek tas fi ye ta mam lan dýk tan son ra, ye ni bir ka pa nýþ bil di ri mi, tes cil ve def ter le rin ko ru ma ya

alýn ma sý iþ lem le ri ne ih ti yaç var dýr. 
(4) Ek tas fi ye baþ la týl dý ðýn da tas fi ye me mur la rý ye ni den atan ma lý dýr. Zi ra, ön ce ki tas fi ye me -

mur la rý nýn gö re vi so na er miþ tir. Bu ne den le, mah ke me þir ke tin tes ci li ni ta ki ben tek rar  son tas fi ye
me mur la rý ný ve ya ye ni ki þi ve ya ki þi le ri tas fi ye me mu ru ola rak atar. Da va cý ama ca uy gun þe kil de
ön ce den þahsî bir öne ri de su na bi lir. Mah ke me nin be lir le di ði tas fi ye me mu ru na kar þý tem yiz yo lu -
na baþ vu ru la bi lir.

(5) Ata nan ki þi ti ca ret si ci li ne tes cil ve ilân et ti ril me li dir. Tes cil, ye ni den ata nan tas fi ye me mur -
la rý ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri lir.

(6) Ek tas fi ye ye iliþ kin pro se dür em re di ci dir. Bu usul den söz leþ me hü küm le ri ve ge nel ku rul
ka rar la rýy la ay rýl mak ca iz de ðil dir.

Mad de 548 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nun da bu lun ma yan, fa kat uy gu la ma nýn ih ti yaç la rý ne de -
niy le dok trin ve yar gý ta ra fýn dan be nim se nip uy gu la nan bir hu ku ki mü es se se yi dü zen le me ye ka vuþ -
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tur mak ta ve esas la rý ný be lir le mek te dir. Tas fi ye den dön me, tas fi ye ha li ne gi ren bir þir ket ge nel ku ru -
lu nun, ala ca ðý bir ka rar la, þir ke ti tas fi ye ga ye si gü den bir þir ket ol mak tan çý kar ta bi lip, tek rar kâr el -
de et me ama cý gü den ve var lý ðý ný de vam et ti ren bir þir ket ha li ne dön dür me si dir.

Bi rin ci fýk ra: Tas fi ye den dön me, þir ke tin sa de ce sü re nin dol ma sýy la ve ya ge nel ku rul ka ra rýy -
la so na er me si ha lin de söz ko nu su ola bi lir. Di ðer so na er me hal le ri nin ger çek leþ me si ne de niy le þir -
ke tin so na er miþ ol ma sý ha lin de tas fi ye den dön me ka ra rý alý na rak þir ke te ha ya ti yet ka zan dý rý la maz.

(1) Tas fi ye den dön me, ni hai bir ka rar dýr. Bu ka rar la ye ni bir hu ku ki du rum mey da na ge le rek,
þir ket nor mal ti carî sey ri ne dön mek te dir. 

(2) Tas fi ye den dön me ka ra rý, þir ket ga ye sin de de ði þik li ðe yol açar ve tas fi ye es na sýn da tas fi ye
ga ye si ni be nim se miþ olup tas fi ye þir ke ti ola rak ad lan dý rý lan þir ket, bu pa sif ga ye den dö ne rek ge lir
el de et me ye ve ti carî fa ali yet ler ic ra et me ye yö ne lik ak tif bir ga ye ye yö ne lir.

(3) Pay be del le ri nin ve ya tas fi ye pay la rý nýn pay sa hip le ri ara sýn da da ðý tý mý na baþ la nýn ca ya ka -
dar tas fi ye den dön me ka ra rý alý na bi lir. Bu an dan son ra tas fi ye den dön me ka ra rý alý na maz. Zi ra, bu
an dan son ra alý na cak bir ka rar, ano nim þir ket ler hu ku kun da hâ kim olan, hâ kim mal var lý ðý nýn ko run -
ma sý il ke si ne ay ký rý lýk ne de niy le üçün cü ki þi le rin hak la rý ný ihlâl edi ci ni te lik ta þýr.

(4) Pay sa hip le ri ara sýn da ya pý lan cüz'i ve an lam sýz bir pay be de li ve ya tas fi ye pa yý  ia de si bi -
le tas fi ye den dön me yi imkânsýz laþ tý rýr. Ýfa edil miþ edim le rin ge ri ye ve ril me si de ge ri ye dö nü þü
müm kün ký la maz. Bu na rað men alý nan bir tas fi ye den dön me ka ra rý bâtýl dýr. Bu tak dir de, tas fi ye
pay la rý ný alan pay sa hip le ri nin al dýk la rý ný ia de et me le ri ve ya et me me le ri bir þey de ðiþ tir mez.

(5) Tas fi ye es na sýn da kâr da ðý tý mý ya pýl mýþ ol ma sý ha lin de, kâr da ðý tým ka ra rý, þir ke tin so na er -
me sin den ön ce alýn mýþ ol mak þar týy la tas fi ye den dön me ka ra rý alýn ma sý ný en gel le mez.

(6) Tas fi ye den dön me ka ra rý ala cak ge nel ku rul, top lan tý ya yö ne tim ku ru lu, de net çi ler ve ya tas -
fi ye me mur la rý ta ra fýn dan da vet edi lir. Bu gün dem mad de si ola ðan ge nel ku rul top lan tý sý na da ve tin
için de yer ala bi le ce ði gi bi, bu nun için ola ða nüs tü bir top lan tý da ya pý la bi lir.

(7) Ge nel ku rul tas fi ye den dön me ka ra rý ný ni te lik li ço ðun luk la al ma lý dýr. Bu nun için esas ser -
ma ye nin en az yüz de alt mý þý nýn oyu la zým dýr. Þu ka dar ki, esas söz leþ me ile da ha aðýr ye ter sa yý ön -
gö rü le bi lir.

(8) Tas fi ye den dön me ka ra rý bir esas söz leþ me de ði þik li ði ka ra rý de ðil dir. Bu ne den le esas söz -
leþ me de de ði þik lik ya pýl ma sý ge rek mez.

Ýkin ci fýk ra: Þir ket, iflâsýn açýl ma sý su re tiy le so na er miþ ol ma sý na rað men iflâs kal dý rýl mýþ ve -
ya kon kor da to nun uy gu lan ma sýy la so na er miþ se, þir ket yi ne var lý ðý ný de vam et ti rir. Di ðer bir de yiþ -
le, bu du rum lar zým ni bi rer tas fi ye den dön me ha li sa yý lýr. 

Üçün cü fýk ra: Tas fi ye den dön me ka ra rý, þir ket mer ke zi nin bu lun du ðu yer de ki ti ca ret si ci li ne
tes cil ile te sir ic ra eder. Bu tes cil ku ru cu dur. 

Ti ca ret si ci li ne bil di rim tas fi ye me mur la rýn ca ye ri ne ge ti ri lir. Ya pý la cak bil di ri me pay sa hip le -
ri ara sýn da pay be del le ri ve tas fi ye pay la rý nýn da ðý tý mý na he nüz baþ la nýl ma dý ðý ný gös te ren de lil ler
ek len me li dir.

ON BÝ RÝN CÝ BÖ LÜM
So rum lu luk

Mad de 549 - Ye ni olan bu hü küm bir ta raf tan 6762 sa yý lý Ka nu nun 305 in ci mad de sin den, di -
ðer ta raf tan da Ýsv. BK m. 752'den esin le ne rek, an cak her iki kay nak tan da bir çok nok ta da fark lý lýk -
la ra yer ve ri le rek dü zen len miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 305 in ci mad de si (559 sa yý lý Ka nun Hük -
mün de Ka rar na me ile kal dý rý lan 299 un cu mad de de ya zý lý) bel ge le rin "ha ki kat hi la fý" dü zen len miþ
ol ma sý na öz gü len miþ ol du ðu için dar bir hü küm dü ve ku sur dan söz et me di ði için so rum lu lu ðun ni -
te li ði yö nün den tar týþ ma la ra ve te red düt le re yol açý yor du.
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Ýsv. BK m. 752 ise, esas iti ba rýy la izah na me so rum lu lu ðu nu dü zen le mek te, bu se bep le dü zen -
le yen ler gi bi da ðý tan la rýn so rum lu lu ðu nu da vur gu la mak ta dýr.

1) Ta sa rý nýn 549 un cu mad de si ise her iki esin kay na ðý na na za ran çok da ha ge niþ tir. Hü küm so -
rum lu lu ðu; ku ru luþ, bir leþ me, bö lün me, tür de ðiþ tir me, ser ma ye nin ar tý rýl ma sý, azal týl ma sý ve men -
kul de ðer ih ra cý gi bi sý nýr lý sa yý da (nu me rus cla usus ola rak) be lir til me miþ iþ lem le ri hal ka açýl may -
la il gi li ola rak izah na me le ri kap sa mak ta, bu iþ lem ler bað la mýn da bel ge le ri de dü zen le mek te dir. Bel -
ge ler doð ru ol ma ma, ger çe ði yan sýt ma ma, sah te lik ve hi le gi bi açýk ça be lir ti len hu ku ka ay ký rý lýk lar
ile di ðer ka nu na ay ký rý lýk lar çer çeve sin de dü zen len miþ tir. Hü küm de sa de ce izah na me anýl mýþ ol ma -
sý na rað men hal ka açýl may la il gi li her tür lü bel ge hük mün kap sa mýn da dýr. 

2) Hu kukî so rum lu luk da va sýn da ak tif da va eh li ye ti, "za rar gö ren ler"e ait olup bun lar so mut ola -
yýn özel lik le ri ne gö re pay sa hip le ri, bu sý fa tý bu iþ lem ler do la yý sýy la yi ti ren ler, men kul de ðer le ri alan -
lar, bu men kul de ðer le rin son ra ki mük te sip le ri ola bi lir. Pa sif da va eh li ye ti ise "dü zen le yen ler" ile
mad de de aný lan ey lem le re "ka tý lan lar"dýr. Bu kav ram lar, öð re ti ve yar gý ka ra rýy la be lir le ne cek tir. 

3) Ta sa rý "dü zen le yen" ile "ka tý lan lar"ýn ta ný mý ný yap ma mýþ, an cak bun la rý fark lý so rum lu luk
sis tem le ri ne bað la mýþ týr. Dü zen le yen ler için ku sur suz, ka tý lan lar ba ký mýn dan ku sur lu so rum lu luk
ka bul edil miþ tir. Ka tý lan lar ara sý na da ðý tan lar da gi re bi lir.

4) So rum lu luk þart la rý ise ka nu na ay ký rý, doð ru ol ma yan, ger çe ði dü rüst bir þe kil de yan sýt ma -
yan be yan lar ve ba zý hu sus la rýn giz len miþ ol ma sý bun dan za rar doð muþ bu lun ma sý ve uy gun ne den -
sel lik ba ðý dýr. Bir lik te za rar ve ril me si ha lin de 557 nci mad de uy gu la nýr. 

Mad de 550 - Bi rin ci fýk ra: Ser ma ye nin ko run ma sý il ke si nin bir uy gu la ma sý olan bu hü küm,
ay ný il ke bað la mýn da ön gö rül müþ bu lu nan 549 un cu mad de nin ta mam la yý cý sý dýr. 549 un cu mad de -
nin özel lik le ta ah hüt le re iliþ kin yö nü 550 nci mad de ile ya kýn dan il gi li dir. Ýki mad de ara sýn da ki ay -
rým þöy le ko nu la bi lir: Ser ma ye ta ma men ta ah hüt olun ma mýþ ken öden miþ gi bi gös te ril miþ se ser ma -
ye ta ah hü dün de bu lu nan lar 341 in ci mad de ye gö re; ona yan no ter dü zen le yen ola rak 549 un cu mad -
de ye gö re so rum lu olur lar ve on la ra ka tý lan lar da ay ný hük mün kap sa mýn da dýr. Bu na kar þý lýk 550
nci mad de ser ma ye de bir boþ luk kal ma ma sý ný sað la mak ama cýy la, ku sur lu ol ma la rý þar týy la "þir ket
yet ki li le ri"nin bu pay la rý üst len me si ni ve za ra rýn var lý ðý ha lin de bu za rar dan mü te sel si len so rum lu
ol ma la rý ný hük me bað la mak ta dýr. Ay ný il ke ler ka nun ve esas söz leþ me ge re ði öden me si ge re ken pay
kar þý lýk la rý için de ge çer li dir. 

"Þir ket yet ki li si" ge niþ þe kil de an la þýl ma lý dýr. Ku rum lar, yö ne tim ku ru lu üye le ri ve iþ lem de -
net çi le ri iba re nin kap sa mý na gi re bi lir ler. Þart la rýn var lý ðý ha lin de 557 nci mad de uy gu la nýr.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra hük mü de hu ku ku muz da ye ni olup ser ma ye nin ko run ma sý il ke si nin
bir di ðer uy gu lan ma ör ne ði dir. Hü küm ku sur il ke si ne da ya lý bir so rum lu lu ðu dü zen le mek te dir.

Þart la rýn var lý ðý ha lin de 557 nci mad de uy gu la nýr.
Mad de 551 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 307 nci mad de si nin tek ra rý dýr. An cak ba zý nok -

ta lar da es ki hü küm den ay rýl mýþ týr. (1) Hük mün uy gu la na bil me si için hi le ya pýl ma sý na ge rek yok tur.
Aynî ser ma ye ye em sa li ne na za ran yük sek fi yat bi çil miþ ol ma sý ve ya iþ let me ve ya ay nýn ni te li ði nin
(me selâ, ar sa iken bi na; sos yal amaç lý ya pý iken üre tim bi ri mi; mes ken iken tu ris tik te sis gös te ril -
me si gi bi) ve ya du ru mu nun (me selâ, imar du ru mu yok ken var mýþ gi bi gös ter me; imar du ru mu nu ol -
du ðun dan iyi gös ter me; imar du ru mu hak kýn da be lirt me yap ma ma gi bi) fark lý gös te ril me si ve ya
baþ ka bir tarz da yol suz luk ya pýl ma sý (ku ru cu lar ka bul et me miþ ken et miþ gös ter mek; mah ke me bi -
lir ki þi si ye ri ne özel bi lir ki þi den ra por al mak vs. gi bi) ye ter li dir.
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Hü küm ku sur esa sý na da ya lý dýr. Bu, özel lik le "em sa li ne na za ran yük sek" iba re si yö nün den
önem ta þýr. Mad de ka le me alý nýr ken "yük seklik", "açýk", "önem li de re ce de yük sek", "aþý rý" gi bi sý -
fat la ra bi linç li ola rak yer ve ril me miþ tir. Bu nun iki se be bi var dýr: Bir ta raf tan bu sý fat la rýn yo rum
güç lük le ri do ðu ra ca ðý, di ðer ta raf tan da öl çü mü al týn da ki fark la rýn ya sal ka bul edi le ce ðin den en di -
þe edil miþ tir. Oy sa mah ke me ko nu yu hem ku sur araþ týr ma sý hem de tak dir hak ký bað la mýn da ka ra -
ra bað lar. Ku sur suz so rum lu luk, de ðer len dir me, em sal be lir le me ha ta la rý nýn bi le so rum lu luk do ður -
ma sý na yol açar dý. Ak tif da va eh li ye ti þir ke te, pay sa hip le ri ne ve ala cak lý la ra ait tir. Pa sif da va eh li -
ye ti so mut ola ya gö re be lir le nir. 

Mad de 552 - Bi rin ci fýk ra: Ta sa rý nýn 552 nci mad de si ye ni dir. Uy gu la ma nýn önem li bir ge -
rek si ni mi ne ce vap ve re ce ði dü þü nül mek te dir. Nor mun ama cý, Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lun dan izin
alýn mak sý zýn özel lik le yurt dý þýn da bir ano nim þir ket kur mak ve ya ser ma ye yi ar týr mak ama cýy la pa -
ra top lan ma sý na en gel ol mak; böy le bir olay la kar þý la þýn ca ön lem uy gu la mak; bu yol la hal kýn al da -
týl ma sý nýn yol la rý ný ka pa mak týr. Halk tan pa ra top lan ma sý na iliþ kin se bep ler sý nýr lý sa yý (nu me rus
cla usus) de ðil dir. Mad de de aný lan se bep ler en çok rast la ný lan ör nek ler dir. Hük mün uy gu la na bil me -
si için ku su ra ge rek yok tur; iyi ni yet le ha re ket de hü küm uy gu lan ma sý na en gel ol maz. Bu nun gi bi
pa ra nýn top lan mýþ ol ma sý uy gu la ma þar tý ola rak gö rül me me li dir. Bu se bep le "gi ri þim" söz cü ðü kul -
la nýl mýþ týr. Gi ri þim de her han gi bir þe kil le ta ným lan ma mýþ týr. 

Hük mün ke nar baþ lý ðýn da ve me tin de yer alan "halk" söz cü ðü ge niþ an lam da kul la nýl mýþ olup
çok sa yý da ki þi ye baþ vu rul ma sý ný ve ya el ilâný ve bu nun gi bi araç lar da ðý týl ma sý ný, ilân ve ril me si ni,
be lir siz ve ya be lir li ki þi le rin bir ye re çað rýl ma sý ný, baþ vu ru da bu lu nul ma sý nýn is ten me si ni vs. ifa de
eder. 

Ön lem ta le bin de bu lun ma yet ki si Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu na ait tir. Bu ta lep hiç bir sü re ye ve -
ya aþa ma ya ge lin miþ ol ma sý na bað lý ol ma dý ðý gi bi, gi ri þi min ile ri aþa ma la ra gel miþ ol ma sý ve ya ku -
ru luþ ser ma ye ar tý rý mý iz ni için baþ vu rul muþ bu lu nul ma sý da Ku ru lu ön le yi ci ni te lik te de ðil dir. 

An ka ra Ti ca ret Mah ke me si yet ki li tek mah ke me de ðil dir. Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu ya ban cý bir
mah ke me ve ya yet ki li ma kam da hil ken di si ne uy gun ge len yet ki li bir mah ke me ye ve ya An ka ra Ti -
ca ret Mah ke me si ne baþ vu ra bi lir. Ku rul so mut ola yýn özel lik le ri ne uy gun her tür lü ön le mi ta lep ede -
bi lir; ge re ðin de suç du yu ru sun da bu lu na bi lir. Ön lem ler, pa ra top lan ma sý nýn dur du rul ma sý, top lan -
mýþ pa ra ya el ko nul ma sý ve ya ben ze ri ni te lik ta þý ma ya bi lir. Pa ra top la yan la rýn ve ya il gi li þir ke tin
Tür ki ye'de ki mal var lý ðý na ön lem ko nu la bi lir.

Mü te sel sil so rum lu lu ða 557 nci mad de uy gu la nýr. HUMK'dan ay rý la rak Ku rul'a ted bir den iti -
ba ren da va nýn al tý ay için de açýl ma sý ola na ðý ve ril miþ tir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lun dan izin alý na rak top la nan pa ra lar hak kýn da dýr. 
Hü küm, top la nan pa ra la rýn al tý ay için de "ama ca uy gun kul la nýl ma sý"ný em re di ci bir þe kil de be -

lirt mek te dir. Ama ca uy gun kul lan ma gi ri þi mi ye ter li de ðil dir. Ama ca uy gun kul lan ma ile þir ket ku -
rul ma sý, ka nunî tu ta rýn ya tý rýl ma sý gi bi ka nunî aþa ma la rýn aþýl ma sý kas te dil miþ tir. Yok sa, ba zý kim -
se le re pa ra ve ril me si, söz leþ me ya pýl ma sý ye ter li de ðil dir. Hü küm de yer alan "cid di bir þe kil de" iba -
re si bu amaç la hük me ko nul muþ tur.

Mad de 553 - Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 309 un cu mad de sin den bir çok nok ta da fark -
lý olan mad de nin kay na ðý Ýsv. BK m. 754'tür. Hü küm, ku ru cu lar, yö ne tim ku ru lu üye le ri, yö ne ti ci -
ler ve tas fi ye me mur la rý hak kýn da olup; de net çi ler, iþ lem de net çi le ri ve özel de net çi nin so rum lu lu -
ðu 554 ün cü mad de ye ta bi dir. Hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 309 un cu mad de si nin ak si ne hem doð -
ru dan hem de do la yý sýy la za ra ra uy gu la nýr. 
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Kay nak ile 553 ün cü mad de ara sýn da dört fark var dýr. Hük mü müz de, "ku ru cu lar, yö ne tim ku -
ru lu üye le ri, yö ne ti ci ler ve tas fi ye me mur la rý" de ni le rek açýk ça gö rev li ki þi ler ifa de edil miþ tir. Kay -
nak ta ise, "yö ne tim ku ru lu üye le ri ile yö ne tim ve tas fi ye ile uð ra þan ki þi ler" ifa de si ne yer ve ril miþ -
tir. Ge niþ an la ma sa hip "uð ra þan" söz cü ðü ile gö rev li ol ma dý ðý hal de yö ne ti me ve tas fi ye ye ka rý þan,
ta li mat ve ren, yö ne ti mi ve tas fi ye yi yön len di ren, bir ba ký ma ar ka dan yö ne ten bü yük pay sa hip le ri
baþ ta ol mak üze re, giz li yö ne ti ci ler ve tas fi ye me mur la rý (öð re ti de ki de yim le, "fi ili or gan"lar) kas -
te dil miþ tir. Bu ge niþ kap sam lý iba re nin hu ku ku mu za ak ta rýl ma sý ha lin de (ban ka hu ku kun da ki de ne -
yim ve bi ri kim gö zö nü ne alý nýn ca) iba re nin ama cý ve Ýs viç re'de ki an la yý þý aþan bir an lam ve bo yut
ka za na ca ðýn dan en di þe edil miþ tir. Böy le ucu açýk bir iba re yi hük me koy mak ye ri ne mev cut "yö ne -
ti ci ler" söz cü ðü nün yo rum lan ma sý nýn öð re ti ye ve yar gý ka rar la rý na bý ra kýl ma sý nýn, bu yol la da ha di -
na mik bir an la yý þýn hu ku ku mu za ege men ola bi le ce ði dü þü nül müþ tür. Ýkin ci fark, "ku ru cu lar"ýn da
fýk ra da (kay na ðýn ak si ne) anýl mýþ ol ma sý dýr. Ýs viç re, 754 ün cü mad de yi yö ne tim ve tas fi ye ile uð ra -
þan la ra öz gü le mek is te mek te, 753 ün cü mad de de ku ru lu þa iliþ kin so rum lu lu ðun dü zen len miþ ol du -
ðu dü þün ce si ne aðýr lýk ta ný mak ta dýr. Oy sa ku ru cu la rýn, Ta sa rý nýn 549 ilâ 552 nci mad de le ri ne gir -
me yen gö rev ay ký rý lýk la rý ola bi lir. Çün kü, fark hük mü müz de "ka nun dan ve esas söz leþ me den do ðan
yü küm le rin" ihlâli de ni le rek so rum lu lu ðu do ðu ran se bep ler so mut laþ tý rýl mýþ týr. Eþit iþ lem, ser ma ye -
nin ko run ma sý gi bi il ke le rin ka nun da açýk ça yer al mýþ ol ma sý gö rev ve yet ki le rin 374 ilâ 378 in ci
mad de ler de be lir gin leþ miþ bu lun ma sý ve di ðer il gi li hü küm le rin ke sin yü küm ler ön gör me si ve ni -
ha yet özen ve bað lý lýk yü küm le ri nin, þir ket ler top lu lu ðu na iliþ kin özel dü zen le me ler da hil du rak sa -
ma la ra ola nak ta ný ma yan ni te lik te or ta ya ko nul muþ ol ma sý so mut laþ týr ma nýn ola sý sa kýn ca la rý ný or -
ta dan kal dýr mýþ týr. Bu na rað men açýk ol ma yan bir ifa de kul la nýl ma sý nes nel li ði ze de le ye bi lir di.
Kay nak "yü küm le rin ihlâli" iba re siy le bu ko nu da bir be lir siz li ðe yer ver miþ tir. Dör dün cü fark Ýs viç -
re'de "ka sýt ve ihmâlle" de ni le rek ku su run de re ce sin de ay rý ma vur gu ya pý la rak mah ke me yö nün den
bir reh ber hü küm oluþ tu rul muþ ol ma sý na rað men, 557 nci mad de za ten bu ay rý mý yap tý ðý için hük -
mü müz de "ku sur" söz cü ðü ile ye ti nil miþ ol ma sý dýr. Ay rý ca BK m. 43 ve 44'ün bu ko nu da açýk ol -
du ðu da dik ka te alýn mýþ týr.

"Yö ne tim ku su ru" açýk bir so rum lu luk hâli ola rak dü zen len me miþ tir. Bu nun gi bi, mah ke me nin
ye rin de lik in ce le me si ya pýp bu yak la þým la so rum lu lu ða var ma sý, hük mü müz de yer alan "ka nun ve
esas söz leþ me den do ðan yü küm ler" so mut laþ ma sý kar þý sýn da güç tür; me ðer ki her iki hâl de özen yü -
kü mü ne ay ký rý lýk ola rak ka bul edil sin.

Ýkin ci fýk ra, 6762 sa yý lý Ka nu nun 309 un cu mad de si ne uy gun ola rak da va hak ký ný þir ke te, pay -
sa hi bi ne ve þir ket ala cak lý sý na ta ný mýþ týr. Ak tif da va eh li ye ti ne sa hip ki þi le rin bu yet ki le ri ni kul la -
na bil me þart la rý Ta sa rý nýn 555 ve 556 ncý mad de le rin de yer al mak ta dýr.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra kýs men 6762 sa yý lý Ka nu nun 336 ncý mad de si nin son fýk ra hük mü ne
ben ze me si ne rað men, ye ni bir hü küm dür. Mev cut hü küm, sa de ce es ki 336 ncý mad de nin (5) nu ma -
ra lý ben din de ya zý lý gö rev ler den bi ri nin es ki 319 un cu mad de uya rýn ca yö ne tim ku ru lu üye le rin den
bi ri ne bý ra kýl ma sý du ru mun da so rum lu lu ðun an cak il gi li üye ye yük le til me si ge rek ti ðin den, o iþ lem -
den do la yý mü te sel sil so rum lu lu ðun ge çer li ol ma ya ca ðý ný be lirt miþ ti. Ta sa rý nýn hük mü bel li bir mad -
de ye gö re de vir sý nýr la ma sý ný kal dýr mýþ, onun ye ri ne ka nu na da ya na rak, ya ni ka nu nun ce vaz ver di ði
tüm de vir le ri kap sa ma al mýþ týr. Bu du rum da 367 nci mad de ile 370 inci mad de ler uya rýn ca ya pý lan
de vir ler hük mün kap sa mý na gi re cek, hat ta 368 in ci mad de de (yar gý ka rar la rýn da ön gö rü len þart lar la)
dik ka te alý na bi le cek tir. An cak hü küm de söz ko nu su olan, ka nu na da ya lý gö rev ve yet ki dev ri ol du ðu
için yar dým cý ki þi le re de vir de hü küm uy gu lan ma ya cak týr. Ay rý ca 367 nci mad de de ki gö rev le rin dev -
re dil me si ola na ðý yok tur. Bi rin ci fýk ra dev re de ne se çim de makûl özen yü kü mü yük le miþ tir.
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Hük mü müz de, ay ný dü þün ce çiz gi sin de bu lu nan Ýsv. BK m. 754 (2)'den de fark lar var dýr. Aný -
lan mad de dev ri "bir gö re vin ifa sý"na bað lar ken Ýsv. BK m. 716b'nin ne ke nar baþ lý ðý ný ne de met -
ni ni dik ka te al mýþ týr. Ýs viç re/Türk öð re ti sin de ege men olan "de le gas yon/yet ki dev ri" bu gün de ge -
çer li olup bu kav ra mý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 342 nci mad de si nin an la mýn da ifa nýn dev ri þek lin de yo -
rum la ma ya ola nak yok tur. Ýs viç re öð re ti sin de de iþa ret edil di ði üze re dev re di len or gan sal iþ lev
(fonk si yon)'dir. Ýs viç re hük mü se çim de özen yü kü mü ya nýn da "ta li mat" ve "gö ze tim" öze ni ne de
yer ve rir. "De le gas yon"da gö ze tim gö re vi nin dev re den de ol du ðu þüp he siz dir. An cak Ta sa rý bu gö -
re vi hük mün üçün cü fýk ra sýn da de ði þik bir çö zü me bað la mýþ týr. Aný lan hü küm gö ze tim gö re vi ni
(yü kü mü nü) açýk ça ta ný mak ta, an cak bu na Ýs viç re'de bu lun ma yan bir sý nýr ge tir mek te dir.

Dev rin esas söz leþ me ve ya 367 nci mad de de ki ör güt len me yö net me li ði ile ya pýl ma sý ge re kir.
Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra yö ne tim or ga ný nýn, or gan sal iþ le vi is ter ka nu na gö re dev re dil miþ

ol sun, is ter or ga nýn ken di sin de kal sýn üye le rin gö ze tim yü küm le ri ni ta ný mak ta, an cak bu yü kü mün
kon trol dý þýn da ka lan ol gu ve ko nu lar da bu lun ma dý ðý ný hük me bað la mak ta dýr. Bu hü küm yö ne tim
ile gö rev li ki þi le rin bu ara da yö ne tim ku ru lu üye le ri nin uy gun ne den sel lik ba ðý nýn ve ya ku sur la rý -
nýn yok lu ðu ha lin de, so yut bir gö ze tim (ne za ret) gö re vi an la yý þý na da ya ný la rak so rum lu tu tul ma la -
rý na en gel ol mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. Çün kü, uy gu la ma da yö ne tim ku ru lu üye le ri nin in san ta -
ka ti nin üs tün de bir gö ze tim an la yý þýy la þir ket te ki her tür lü ka nu na ve ya esas söz leþ me ye ay ký rý lýk -
tan so rum lu tu tul duk la rý göz lem len miþ tir. 

Mad de 554 - Hü küm hem þir ke tin hem de þir ket ler top lu lu ðu nun de net çi le ri nin, iþ lem de net -
çi le ri nin, özel de net çi nin so rum lu lu ðu nu dü zen le mek te dir. Aný lan de net çi le rin sýr sak la ma yü kü mü -
nü ihlâl et me le ri ha lin de tâbi ol duk la rý so rum lu luk 404 ün cü mad de de ay rý ola rak dü zen len di ði için,
554 ün cü mad de ku ral ola rak 404 ün cü mad de nin kap sa mý na gi ren ihlâller de uy gu lan maz. So rum -
lu luk ku sur il ke si ne bað lan mýþ týr. Þart la rý var sa te sel sü le iliþ kin 557 nci mad de uy gu la nýr.

Mad de 555 - Bi rin ci fýk ra: Þir ke tin uð ra dý ðý za ra rýn þir ket ta ra fýn dan 553 ve 554 ün cü mad -
de ler de ki so rum lu lar dan ta lep edil me si, ya ni ak tif da va eh li ye ti nin þir ket te ol ma sý nor mal dir. Ay rý -
ca þir ke tin ihmâli ve ya so rum lu la rýn þir ke te hâkim ol ma la rý se be biy le da va yý aça ma ma la rý ola sý lý ðý
dü þü nü le rek, za ra rýn taz mi ni da va sý ný aç mak hak ký þir ke tin pay sa hi bi ne de ve ril miþ tir. 6762 sa yý lý
Ka nu nun 309 un cu mad de si nin ak si ne, þir ket ala cak lý sý na bu hak ta nýn ma mýþ týr. Ala cak lý 556 ncý
mad de uya rýn ca an cak þir ke tin iflâsý ha lin de, taz mi na týn þir ke te öden me si ni ta lep hak ký ný ha iz olur. 

Böy le ce pay sa hi bi da va aça bil me yet ki si yö nün den þir ket le ay ný dü zey de ka bul edi le rek ala -
cak lý dan ay rýl mýþ týr. Ka nun þir ke tin borç la rý ný öde di ði sü re ce ala cak lý nýn za ra ra uð ra ma dý ðý var sa -
yý mý ný ka bul et miþ tir.

Bi rin ci fýk ra da (ge ne 6762 sa yý lý Ka nu nun 309 un cu mad de si nin ak si ne) doð ru dan ve do lay lý
za rar ay rý mý ya pýl ma mýþ týr. Þir ket doð ru dan za ra rý nýn var lý ðýn da taz mi nat da va sý ný ika me ede bi lir;
çün kü þir ke tin 553 ve de va mýn da ki hü küm ler çer çe ve sin de do la yý sýy la za ra ra uð ra ma sý ola na ðý yok -
tur. Pay sa hi bi ise hem doð ru dan hem de do la yý sýy la za ra rý nýn var lý ðýn da bu nun taz mi ni ni is te ye bi -
lir. Pay sa hi bi do la yý sýy la za ra ra uð ra dý ðý tak dir de, taz mi na týn þir ke te ve ril me si su re tiy le pa yýn da ki
de ðer dü þük lü ðü nü gi der mek ama cýy la da va aça bi lir. 

Ýkin ci fýk ra: Pay sa hi bi, uð ra dý ðý za rar kar þý sýn da ha re ket siz ka lan þir ke tin ye ri ne da va yý aça -
ca ðý için, da va gi der le ri ni dü þü nüp da va dan vaz geç me si ni ön le me dü þün ce siy le ikin ci fýk ra ön gö -
rül müþ tür. 

Mad de 556 - Bi rin ci fýk ra: Þir ke tin iflâsý ha lin de de doð ru dan za ra ra uð ra yan ki þi ola rak taz -
mi nat da va sý nýn esas da va cý sý nýn þir ket ol du ðu ger çe ði de ðiþ mez. Bu an la yý þýn do ðal so nu cu ola rak,
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iflâs eden bir þir ket te taz mi nat da va sý nýn da va cý sý iflâs ida re si ola bi lir. Bi rin ci fýk ra, ilk cüm le sin de
ger çi ala cak lý ya þir ke tin iflâsýn da da va hak ký ta ný mýþ týr. An cak bu hak kýn ön ce iflâs ida re sin de ol -
du ðu be lir til miþ tir.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra da ki ku ral lar ye ni dir. Bi rin ci ku ral uya rýn ca, iflâs ida re si nin bi rin ci
fýk ra da ki da va yý aç ma ma sý ha lin de, her pay sa hi bi ve þir ket ala cak lý sý bu da va yý ika me ede bi lir. Hü -
küm de ki "ve ya" da va hak ký ný ha iz olan lar ara sýn da bir sý ra koy maz. Hük mün di ðer ye ni li ði da va -
dan el de edi len ha sý la nýn ön ce lik le da va yý açan la ra tah sis edil me si dir. 

Mad de 557 - 1991 ta rih li ano nim þir ket re for muy la kök lü bir þe kil de de ðiþ ti ri len Ýsv. BK
m. 759'dan alý nan 557 nci mad de, BK'nýn so rum lu lu ða iliþ kin il ke le riy le uyum için de bu lu nan bir
an la yýþ la ano nim þir ke te öz gü so rum lu luk sis te mi bað la mýn da mü te sel sil so rum lu luk ile za ra rýn ta -
ma mý nýn bir lik te da va edil me si ve rü cu iliþ ki le ri ni dü zen le mek te dir. Kay nak hü küm uzun yýl lar dan
be ri so rum lu luk ve ano nim þir ket ler hu ku ku öð re ti le rin de güç lü ge rek çe ler le sa vu nu lan hâ kim gö -
rü þün ürü nü ol du ðu için bu ül ke de olum lu bir ge liþ me ola rak de ðer len di ril miþ tir. Böy le ce, Ýs viç re'de
1991 yý lý na ka dar Ýsv. BK'nýn es ki 759 un cu mad de si ne da ya lý ola rak ano nim þir ket ler uy gu la ma -
sýn da ege men bu lu nan ve özel lik le Fe de ral Mah ke me Ka rar la rý bað la mýn da sert eleþ ti ri le re ko nu ya -
pý lan mut lak te sel sül an la yý þý terk edil miþ tir. Ýs viç re Fe de ral Mah ke me si 1995 ta rih li bir ka ra rýn da
(BGE 4C.147/1995), aný lan mad de de yer alan fark lý laþ tý rýl mýþ te sel sül il ke si ni, es ki hu ku kun gün -
cel leþ ti ril miþ yo ru mu ola rak ni te len dir miþ, bu se bep le 1/07/1992 ta ri hin den ön ce ki olay la ra da uy -
gu la na bi le ce ði ni be lirt miþ tir. 

Mut lak te sel sül il ke si (öð re ti de eleþ ti ril miþ ol ma sý na rað men) Tür ki ye'de de ge nel ka bul gör -
müþ tür. Bu gi ri þin ýþý ðýn da, 557 nci mad de ye te mel ve ren dü þün ce le ri ay dýn lat mak ve ye ni sis te mi
açýk la ya bil mek ama cýy la (fýk ra la ra iliþ kin ge rek çe le re geç me den ön ce) üç nok ta nýn al tý ný çiz mek
ge re kir.

1) Mü te sel sil so rum lu luk aðýr laþ tý rýl mýþ so rum lu luk de mek de ðil dir. Bu tür so rum lu luk, bir den
çok ki þi nin bir lik te ver dik le ri za rar dan za rar gö re ne kar þý bir lik te so rum lu ol ma la rý an la mý na ge lir.
Yok sa, mü te sel sil so rum lu luk, so rum lu la rýn tek baþ la rý na so rum lu tu tul sa lar dý bað lý ola cak la rý so -
rum lu luk re ji min den da ha aðýr þart lar içe ren bir re jim le kar þý kar þý ya bý ra kýl ma la rý þek lin de yo rum -
la na maz. Baþ ka bir de yiþ le, mü te sel sil so rum lu luk bir den çok ki þi nin, bu ara da ano nim þir ket le re
iliþ kin hü küm ler çer çe ve sin de þir ket yö ne tim ku ru lu üye le ri nin, mev cut za rar dan, bu za ra rýn bir lik -
te ve ri len za rar olup ol ma dý ðý dik ka te alýn mak sý zýn so rum lu tu tul ma la rý ný hak lý gös ter mez. Ay rý ca,
BK m. 43 (1) hük mü, yar gý cýn, taz mi na týn tü rü nü ve kap sa mý ný du ru mun ge re ði ne ve ku su run aðýr -
lý ðý na gö re be lir le me si ni ön gör müþ tür. Bu nun gi bi, BK m. 44 uya rýn ca za rar gö ren, za ra ra ra zý ol -
muþ sa, ey le mi za ra rýn doð ma sý na ve ya ço ðal ma sý na yar dým et miþ ve za rar ve re nin du ru mu nu aðýr -
laþ týr mýþ sa hâkim taz mi nat tu ta rý ný in di re bi lir ve ya taz mi na tý ver mek ten büs bü tün vaz ge çe bi lir.
Hâ kim öð re ti bu hü küm le rin mü te sel sil so rum lu luk ta da uy gu la na bi le ce ðin den þüp he et me mek te -
dir. An cak, uy gu la ma ya baþ ka bir an la yýþ hâ kim ol muþ, mü te sel sil so rum lu lu ðu "bir lik te ve ri len
za rar" kav ra mý nýn ta ným la dý ðý ile taz mi nat hu ku ku nun te mel il ke si nin uy gun ne den sel lik il ke si ol -
du ðu ger çe ði ge ri pla na itil miþ ve so rum lu la rýn tü mü bü tün za rar dan (bu ara da uy gun ne den sel lik
ku ral la rý na gö re dý þar da ka lan) so rum lu tu tul duk la rý gi bi, BK m. 43 ve 44 hü küm le ri de mü te sel -
sil so rum lu luk ta sa de ce iç iliþ ki de dik ka te alýn mýþ týr. Ýs viç re Fe de ral Mah ke me si çe þit li ka rar la rýn -
da mut lak te sel sül yo ru mu nu ka bul edip Ýsv. BK m. 43, 44 (BK 43, 44)'ün dýþ iliþ ki de uy gu lan ma -
sý ný red det miþ tir. 
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2) So rum lu luk, do la yý sýy la taz mi nat hu ku ku nu, uy gun ne den sel lik ba ðý ku ral la rý yö ne tir. Bu -
nun do ðal so nu cu ola rak, ano nim þir ke tin yö ne tim ku ru lu üye le ri nin þir ke te bir lik te de ðil de tek baþ -
la rý na ver dik le ri za rar dan, mü te sel si len de ðil, tek baþ la rý na so rum lu ol ma la rý ge re kir. Za rar dan so -
rum lu ol ma yan, ya ni uy gun ne den sel lik ba ðý nýn dý þýn da ka lan ki þi nin ala cak lý nýn ko run ma sý uð ru -
na so rum lu tu tul ma sý, mü te sel sil so rum lu luk kav ra mý na açýk ça ay ký rý ol du ðu gi bi hu ku ka ve ada le -
te de ters tir. 

3) Mü te sel sil so rum lu lu ðun uy gu lan dý ðý hal ler de, ön ce, so rum lu la rýn tek baþ la rý na ve bir lik te
ver dik le ri za rar bir bi rin den ay rýl ma lý dýr. Ýkin ci ola rak bir lik te ve ri len za rar da da ku su run aðýr lý ðý na
ve di ðer in di rim ol gu la rý na gö re fark lý laþ tý rýl mýþ te sel sü le gi dil me li dir. Böy le ce bir lik te ve ri len za -
rar da her bir taz mi nat yü küm lü sü ne is nat edi le bi len za rar da be lir len me li dir. Te sel sül ta va ný için de
mü te sel sil so rum lu luk ge re ði açý ðý ka pa ma yü kü mü ay nen de vam eder. Di ðer yan dan, bu ay rý mý ve
te sel sül fark lý laþ týr ma sý ný za ra ra uð ra yan ya pa maz. Bu se bep le, da va cý nýn za ra rýn ta ma mý ný da va et -
me si ne ve her bir da va lý nýn mü te sel si len ve ya tek ba þý na öde me si ge re ken taz mi nat bor cu nu be lir -
le me si ni mah ke me den ta lep et me si ne izin ve ril me li dir. Ak si hal de, da va cý hem da va yý açar ken hem
de da va son ra sýn da, aþa ma ya ca ðý güç lük ler ve çö ze me ye ce ði so run lar la kar þý la þýr. 

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra Ýs viç re dok tri ni nin ad lan dýr ma sýy la fark lý laþ tý rýl mýþ te sel sül öð re ti -
si ni hük me bað la mýþ týr. Aný lan öð re ti mü te sel sil so rum lu lu ðun "bir lik te ve ri len za rar" için söz ko -
nu su ola bi le ce ði, bir lik te ve ri len za rar dý þýn da ki so rum lu la rýn tek baþ la rý na ver dik le ri za rar lar dan,
sa de ce za ra rý ve re nin so rum lu tu tul ma sý ge rek ti ði ve mü te sel sil so rum lu la rýn te sel sül ta va ný na ka -
dar, ku sur la rý na ve so mut olay ger çe ði ne gö re za ra rý taz min et me le ri an la yý þý na da yan mak ta dýr. Bu
yak la þým 557 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da, "ay ný za ra rýn" taz mi ni iba re si bað la mýn da, bir lik te
za rar ve ri ci ler den, ya ni taz mi nat yü küm lü le rin den her bi ri nin ku su ru na ve du ru mun ge rek le ri ne gö -
re ve her bi ri ne "þah sen is nat edi le bil di ði öl çü de" þek lin de ifa de edil miþ tir.

Fark lý laþ tý rýl mýþ te sel sül an la yý þý nýn il ke le ri ni þöy le sý ra la ya bi li riz:
Bi rin ci il ke: 557 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý, do la yý sýy la fark lý laþ tý rýl mýþ te sel sül, bir lik te za -

rar ve ren le rin dýþ iliþ ki de ki so rum lu luk la rý ný dü zen le mek te dir; yok sa bu hü küm so rum lu la rýn iç iliþ -
ki de ki so rum lu luk iliþ ki le ri hak kýn da ön gö rül müþ bir rü cu hük mü de ðil dir.

Ýkin ci il ke: Mü te sel sil so rum lu lu ðun ka bul edil di ði du rum lar da (ço ðu kez) za ra rýn bir kýs mý,
mü te sel sil so rum lu lar ta ra fýn dan bir lik te ve ri le bi lir, bir kýs mý da, taz mi nat yü küm lü le rin den ba zý la -
rý nýn, ano nim þir ke te iliþ kin hü küm ler an la mýn da hu ku ka ay ký rý, ki þi sel ey lem ve ka rar la rý nýn ürü -
nü ola bi lir. Me selâ; A, B, C, D, E ad lý üye ler den olu þan bir yö ne tim ku ru lun da bu üye le rin tek baþ -
la rý na ve bir lik te ver dik le ri top lam za rar 4000 ise ve bu nun 2000'i bu beþ ki þi ta ra fýn dan bir lik te ve -
ril miþ, ge ri ye ka la nýn 1000'i A, 500'ü D ve 500'ü de E'ye tek baþ la rý na is nat edi li yor sa, 2000'den A,
B, C, D, E mü te sel si len ve za ra rýn di ðer bö lü mün den de ken di le ri ne is nat edi len tu tar da A, D ve E
tek baþ la rý na so rum lu olur.

Bi rin ci fýk ra da yer alan "ay ný za rar" iba re si ile "bir lik te ve ri len za rar" kas te dil miþ tir. Ay ný iba -
re kay nak Ýsv. BK m. 759 (1)'in Fran sýz ca met nin de "méme dom ma ge" þek lin de ifa de olun muþ tur.
Bi rin ci fýk ra da so rum lu la rýn "tek ba þý na ver dik le ri za rar"dan söz edil me miþ tir. An cak hü küm de yer
alan "bu za rar dan" ve "ay ný za rar dan" iba re le ri bu far ký vur gu lar. Mah ke me nin, ta lep edi len þir ket
za ra rýn da ön ce "ay ný za rar" ve "tek ba þý na ve ri len za rar" ay rý mý yap ma sý ge rek li li ði ni or ta ya ko yar.
Za ra rýn tü mü da va cý ta ra fýn dan "ay ný za rar" di ye ni te len di ri le rek ta lep edil miþ ol sa bi le mah ke me
bu araþ týr ma yý ya pa cak, on dan son ra te sel sül de fark lý laþ týr ma ya gi di le cek tir.



---- 260 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Ko nu ya da va cý açý sýn dan ba kýl dý ðýn da "ay ný za rar", "tek ba þý na ve ril miþ za rar" ay rý mý da va cý -
nýn aley hin de de ðil dir. Ör ne ðe dö ner sek: Da va cý is pat et ti ði 4000 tu ta rýn da ki za ra rýn 2000'ini A, B,
C, D, E'den mü te sel si len, 1000'ini A'dan, 500'ünü D'den, 500'ünü de E'den ala cak týr. Böy le ce za ra -
rýn tü mü kar þý la na cak týr. D ve E'nin öde me güç le ri bu lun ma dý ðý için 1000'in tah sil edi le me me si da -
va cý nýn za ra rýn tü mü nü el de et me si ne en gel olur. An cak, bu ka yýp fark lý laþ tý rýl mýþ te sel sül an la yý þý -
nýn ürü nü de ðil dir; ka yýp D ve E'nin du ru mun dan doð mak ta dýr. Bun lar tek baþ la rý na da va edil miþ
ol sa lar dý, za ra ra uð ra yan ge ne bu ka yýp la kar þý la þa cak tý. Es ki an la yýþ ta 1000 de A, B ve C'den is te -
ne bi li yor du. An cak bu mü te sel sil so rum lu luk kav ra mý ile açýk la na ma yan hak sýz bir uy gu la may dý.
Çün kü A, B ve C bu su ret le ne den sel lik il ke si dý þýn da so rum lu tu tul mak ta dýr lar.

557 nci mad de nin sis te mi ni açýk la ya bil mek için þu ör nek de ve ri le bi lir: Ya tý rým için ar sa ara -
yan bir ano nim þir ke te, yö ne tim ku ru lu üye si A, kar de þi ne ait bir ar sa yý al dýr ma yý plan la mak ta dýr.
Bu amaç la, kim se ye ha ber ver me den avu ka ta da bir sa týþ va adi söz leþ me si ha zýr lat mýþ ve ona 1000
öde miþ tir. Söz leþ me (ge çer siz ol ma sý na rað men) A ile kar de þi ara sýn da im za lan mýþ týr. Pla ný ný yö ne -
tim ku ru lu üye si B'ye açan A on dan yar dým is te miþ ve kar de þi nin B'ye bir mik tar pa ra ve re ce ði vaa -
din de de bu lun muþ tur. B, ba zý em sal ler gös te re rek söz ko nu su ar sa nýn fi ya tý ný sa vu na cak týr. Yö ne -
tim ku ru lu A, B, C, D ve E'den oluþ mak ta dýr. Ko nu nun ka ra ra bað la na ca ðý gün D ve E, A'nýn, Ta -
sa rý nýn 393 ün cü mad de si ne gö re top lan tý ya ka tý la ma ya ca ðý iti ra zýn da bu lun muþ lar sa da bu iti raz A,
B ve C'nin oy la rý ile red de dil miþ tir. D ve E ay rý ca, ar sa nýn em sal le ri ile fi ya tý ný kar þý laþ tý ran ve imar
du ru mu nu gös te ren bir uz man ra po ru nun ku ru la su nu la bil me si için top lan tý nýn er te len me si ni öner -
miþ ler dir. Bu öne ri de A, B ve C'nin oy la rýy la red de dil miþ tir. Top lan tý da B em sal ler hak kýn da ya nýl -
tý cý bil gi ler ver miþ tir. So nuç ta B'nin yap tý ðý kar þý laþ týr ma la rýn cid di ol du ðu na ina nan C'nin de ka týl -
ma sý ile ar sa A, B ve C'nin oy la rý ile alýn mýþ ve pa ra öden miþ tir. Bir yýl son ra ku rul ta ma men de -
ðiþ miþ tir. Bu ara da ar sa nýn imar du ru mu ol ma dý ðý da an la þýl mýþ týr. Ye ni ku rul, avu ka ta öde nen 1000
de da hil ol mak üze re 5000 za rar için A, B, C, D, E'ye kar þý so rum lu luk da va sý açýp bu tu ta rý da va -
lý lar dan mü te sel si len ta lep et miþ tir. Mah ke me D ve E ba ký mýn dan da va yý red det miþ, bir lik te ve ri len
bir za rar ol ma dý ðý ge rek çe siy le avu ka ta öde nen 1000'den tek ba þý na A'yý so rum lu tut muþ, 4000 için
de A, B, C'yi mü te sel si len so rum lu bul muþ tur. Mah ke me A ve B'nin yap týk la rý an laþ ma do la yý sýy la
olay da ka sýt la rý bu lun ma sý na kar þý, C'nin Ta sa rý nýn 393 üncü mad de si ni ihlâl eden dav ra ný þý ný ku -
sur ola rak ni te len di rip ona BK m. 43 ile 44'ü uy gu la yýp mü te sel sil so rum lu luk ta ki pa yý ný yüz de dok -
san ola rak be lir le miþ tir. Bu na gö re 1000 A ta ra fýn dan öde ne cek tir. A, B, C mü te sel sil so rum lu dur.
An cak A ile B'nin so rum lu luk ta van la rý 4000 iken C'nin so rum lu luk ta va ný 3600'dür. Bir an için
B'nin öde me gü cü nün bu lun ma dý ðý ný dü þü ne lim. Þir ket 4000'in ta ma mý ný A'dan ala bi le cek tir. Bu ta -
van C için 3600'dür. A ve B'nin iki si nin de var lýk sýz, C'nin zen gin bir ki þi ol du ðu nu var sa yar sak
3600 C'den is te ne bi le cek tir. Olay da A ve B'nin öde me güç le ri bu lun ma dý ðý için þir ket 1400 ka yýp -
ta dýr. An cak bu fark lý laþ tý rýl mýþ mü te sel sil so rum lu luk an la yý þý nýn ürü nü de ðil dir. Çün kü 1000'lik
ka yýp, bir lik te ve ri len za rar dan kay nak lan ma mak ta dýr. Uy gun ne den sel lik ku ral la rý na gö re bu nu
C'den is te mek, bu nun için mü te sel sil so rum lu luk kav ra mý ný kul lan mak hem yan lýþ olur du, hem de
ada le te ay ký rý dü þer di. 400'lük ka yýp ise ge nel hü küm le rin ve hâ ki min tak di ri nin do ðal so nu cu dur.
Ye ni an la yýþ da va cý yý (ada let te me lin de) kay ba uð rat ma mýþ, onun za ra rý ka nu na ay ký rý ola rak baþ -
ka la rý na yük le me si ne en gel ol muþ tur. 

Üçün cü il ke: Fark lý laþ tý rýl mýþ te sel sül, mü te sel si len so rum lu fark lý taz mi nat yü küm lü sü grup -
la rý nýn or ta ya çýk ma sý so nu cu nu da do ðu ra bi lir. Me selâ, Ýs viç re Fe de ral Mah ke me si nin 11/06/1996
ta rih li ka ra rý na (BGE 122 III 324) ko nu olan olay da, da va cý lar, ye di yö ne tim ku ru lu üye si ile de ne -
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tim or ga nýn dan 5.309.298 -Ýs viç re Fran gý ný mü te sel si len ta lep et miþ ler di. Mah ke me de ne tim or ga -
ný nýn so rum lu ol ma dý ðý na ve 1 ilâ 7. sý ra nu ma ra sýn da da va lý ola rak yer alan da va lý ye di yö ne tim
ku ru lu üye si nin 3.211.803- Ýs viç re Fran gýn dan ve 1 ilâ 5. sý ra nu ma ra sýn da aný lan da va lý üç yö ne -
tim ku ru lu üye si nin de ay rý ca 805.555-Ýs viç re Fran gýn dan mü te sel si len so rum lu ol duk la rý na ka rar
ver di, ka la ný da is pat edil me miþ za rar ola rak red det ti. 

Dör dün cü Ýl ke: Ge rek ay ný za rar, ge rek tek ba þý na ve ri len za rar be lir le nir ken mah ke me BK
m. 43 ve 44'ü de (þart la rý var sa) uy gu lar. Bu ge rek li lik bi rin ci fýk ra da ki "bun lar dan her bi ri, ku su -
ru na ve du ru mun ge rek le ri ne gö re" hük mün de ifa de si ni bul muþ tur. Ay rý ca, 553 ün cü mad de nin ikin -
ci ve üçün cü fýk ra la rý da dik ka te alý nýr. BK m. 43 ve 44 ün cü mad de le ri ay rý ca iç iliþ ki de rü cu do -
la yý sýy la da uy gu la na bi lir. Me selâ, kot be zi üre ten bir ano nim þir ket te ge nel ku rul yö ne tim ku ru lu -
nun, kot pan to lon ve ce ket üre ti mi için ya tý rým yap ma sý ta li ma tý ný ver miþ tir. Yö ne tim ku ru lu, kot
pan to lon ve ce ket iç pa za rý na gir me miþ ve ih ra ca týn zor lu ðu na, pa zar da bü yük oran da ka pa si te faz -
la sý mal bu lun du ðu na iþa ret et miþ ol ma sý na rað men, ge nel ku rul ta li ma ta iliþ kin ka ra rý al mýþ týr. Þir -
ket iki yýl son ra bu ya tý rým dan za ra ra uð ra mýþ týr. Yö ne tim ku ru lu üye le ri aley hi ne alý nan tek no lo ji -
nin es ki ol du ðu ve pa zar la ma ka nal la rý nýn ku ru la ma dý ðý ge rek çe siy le so rum lu luk da va sý açýl dý ðýn -
da mah ke me BK m. 44 (1)'de yer alan þir ke tin "za ra ra ra zý ol du ðu" ve/ve ya "za ra rýn ih da sý na" yar -
dým et ti ði ol gu la rý ný dik ka te ala ca ðý gi bi, es ki tek no lo ji nin alýn ma sýn da üye ler ara sýn da ku sur yö -
nün den fark lý laþ týr ma ya pa cak týr.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra za ra ra uð ra ya ný ya ni, ço ðu kez ano nim þir ke ti, ge re ðin de pay sa hi bi ni
ve ya ala cak lý yý, ön ce bi rin ci fýk ra da ifa de edil miþ ay rýþ týr ma yý, ya ni fark lý laþ tý rýl mýþ te sel sül he sa -
bý ný biz zat ya pýp bu na gö re da va yý aç mak zo run lu ðun dan kur tar mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. Söz
ko nu su he sa bý yap mak güç tür. Bu se bep le da va cý ya "za ra rýn ta ma mý ný" da va et me si ola na ðý ta nýn -
mýþ ve ay rý ca mü te sel sil so rum lu la rýn (dýþ iliþ ki de) taz mi nat borç la rý ný te ker te ker tes pit et me si ni
mah ke me den ta lep et mek hak ký ve ril miþ tir. Hâkim bu be lir le me yi ay ný da va da ya pa cak týr.

Ýkin ci fýk ra da, açýk lan ma sý ge re ken, iki ye ni kav ra ma yer ve ril miþ tir. Bun lar dan bi rin ci si "za -
ra rýn ta ma mý", di ðe ri ise bir den çok ki þi nin "bir lik te da va edi le bil me si"dir.

"Za ra rýn ta ma mý" mer kez kav ram dýr. Ta ný mý öð re ti ye ve yar gý ka rar la rý na bý ra kýl mýþ týr. Ýs viç -
re'de "za ra rýn ta ma mý" (Ge samts cha den/ to ta lité du dom ma ge) ve ya baþ ka bir de yiþ le "tüm za rar"
kav ra mýn dan za rar ve ren le rin ano nim þir ket ler hu ku ku na ay ký rý ey lem ve ka rar la rý nýn do ður du ðu,
tek baþ la rý na ve ya bir lik te ver dik le ri za rar ka lem le ri nin top la mý an la þý lýr. Bu kav ram, Ta sa rý nýn 553
ve de va mý hü küm le ri ne gö re so rum lu olan ki þi le rin tek baþ la rý na ve ya bir lik te þir ke te ver dik le ri "za -
rar lar" bu lun du ðu var sa yý mý na da ya nýr. Ade ta her so rum lu bir za rar kay na ðý dýr. Bun la rýn ver dik le -
ri za rar la rýn top la mý, za ra rýn ta ma mý ný oluþ tu rur. Za ra rýn ta ma mý için de bir lik te ve ya mün fe ri den
ve ril miþ za rar lar var dýr. Bu kav ram, þir ke tin mal var lý ðýn da ki ek sil me ler den do ðan ve/ve ya art ma la -
rýn en gel len me sin den olu þan za rar dan fark lý ola bi lir. Çün kü, þir ket, so rum lu la rýn 553 ün cü mad de
an la mýn da ka nun da ve söz leþ me de ön gö rü len yü küm le ri ni ku sur la rý ile ihlâl et me miþ ol ma la rý na
rað men za rar et miþ ola bi lir ve za ra rýn bir kýs mý hiç bir so rum lu ya is nat olu na ma ya bi lir. Ay rý ca, "za -
ra rýn ta ma mý" iç iliþ ki de rü cu hak la rý dik ka te alý na rak bu lu nan her taz min le yü küm lü ki þi nin ta þý ya -
ca ðý tu tar la rýn top la mýn dan da fark lý dýr.

"Bir lik te da va" ede bil me kay nak ka nu nun Fran sýz ca sý ile Ýtal yan ca sýn da bu açýk lýk ta yer al ma -
mak ta, sa ra hat hük mü mü zün çev ril di ði Al man ca me tin de bu lun mak ta dýr. Da va cý nýn, da va lý la rý bir -
lik te da va et me si nin an la mý da va lý la rýn tek da va lý ola rak ka bul edil me le ri dir. Bu ka bu lün so nu cu da -
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va ba zý da va lý lar ba ký mýn dan red de dil se bi le, da va cý nýn ta le bi ka bul edil miþ se da va cý nýn da va gi der -
le ri ne mah kum ol ma ma sý dýr. Ka nun bu ra da bir usul hük mü ön gör müþ tür. Hü küm usul hu ku ku mu -
zun ku ral la rý çer çe ve sin de yo rum la na cak ve an lam ka za na cak týr. 

Fe de ral Mah ke me 16/06/1996 ta rih li ka ra rýn da hük mü bir çe þit zo run lu da va ar ka daþ lý ðý ola -
rak yo rum la mýþ ve an cak ilk de re ce mah ke me sin de ge çer li ola ca ðý ný kay det miþ tir. 

Ýkin ci fýk ra ay rý ca yar gý cýn ay ný da va da her bir da va lý nýn taz mi nat bor cu nu be lir le me si ni de
hük me bað la mýþ týr. Bu iç iliþ ki ye iliþ kin bir be lir le me ol ma yýp, da va lý la rýn da va cý ya kar þý so rum lu -
luk tu tar la rý nýn gös te ril me si dir. 

Üçün cü fýk ra: Es ki hu ku ku muz da (Ýsv. BK es ki 759 un cu mad de nin ak si ne) ano nim þir ket te -
ki so rum lu luk da va sýn da mü te sel sil so rum lu lar ara sýn da ki rü cuu dü zen le yen bir hü küm bu lun mu -
yor du. Öð re ti de de bu ko nu üze rin de du rul ma mýþ tý; Yar gý tay da il ke sel ni te lik te her han gi bir ka rar
ver me miþ tir. So ru nun ge nel hü küm ler, ya ni BK'nýn mü te sel sil so rum lu lu ða iliþ kin 50 (1) inci mad -
de si çer çe ve sin de çö zül me si ge re ki yor du. 

557 nci mad de nin üçün cü fýk ra sý hu ku ku muz da ki bu ek sik li ði gi der mek te dir. Hü küm de öde me -
de bu lu nan so rum lu lar dan bi ri nin ba ðým sýz bir rü cu da va sý ika me et me si ha li ni dü zen len mek te dir. Dýþ
iliþ ki ye ait so rum lu luk da va sýn da, so rum lu lar ara sý iliþ ki ye ait rü cu un da va cý ta ra fýn dan ta lep edil me -
si za ten pek dü þü nü le mez. Za ten Ýs viç re öð re ti sin de da va lý la rýn ana da va da, ya ni so rum lu luk da va sýn -
da bu ta le bi ile ri sü rüp sü re me ye ce ði nin kan to nal hu ku ka ait bir so run ol du ðu be lir til miþ tir. Türk usul
hu ku ku nun bu na ce vaz ve rip ver me di ði ve bu nun þart la rý öð re ti ye ve yar gý ka rar la rý na bað lý dýr. 

Hük mün bi rin ci özel li ði rü cu un so rum lu lar ara sýn da be lir le ne ce ði dir. Hük mün bu özel li ði nin
öne mi, rü cu un so rum lu luk da va sý nýn da va lý la rý ile sý nýr lan dý rýl ma mýþ ol ma sý dýr. Ger çek ten ye di
üye li bir ano nim þir ket yö ne tim ku ru lun da so rum lu luk da va sý üç üye ye kar þý açýl mýþ ol sa bi le rü cu
ka ra rý ye di üye yi yar gý la ya rak ve ri le bi lir; ba ðým sýz rü cu da va sý da üç üye hak kýn da de ðil de da ha
faz la üye yi kap sa ya cak þe kil de açý la bi lir. Bu ola nak hü küm de "bir den çok so rum lu" söz cü ðü ile
vur gu lan mýþ týr. 

Uy gu la ma da so rum lu luk da va sý açý lýr ken, çe þit li se bep ler le ba zý üye le rin, da va dý þý bý ra ký la rak
kay rýl dýk la rý na ol duk ça sýk rast lan mak ta dýr. Bu sý nýr la ma lar da hâkim pay sa hi bi nin ken di tem sil ci si -
ni ka yýr mak ve ya da va cý la rý be lir le yen res mi ma ka mýn ba zý ki þi le ri ko ru mak is te me si ve ya baþ ka
se bep ler ve he sap lar rol oy na mak ta dýr. Rü cu da va sý ný da da va lý la ra öz gü le mek hem hak sýz lý ðý kat -
mer li hâle ge ti rir hem de da va cý ya adil ol ma yan bir güç sað lar. Bu nun için 557 nci mad de nin üçün -
cü fýk ra sý, rü cu da va sý nýn so rum lu luk da va sý nýn da va lý la rý na de ðil, mü te sel sil so rum lu lar aley hin de
açý la bi le ce ði ni ön gör müþ tür.

Hük me uy gun ola rak hâ kim rü cu da va sýn da rü cuu tüm so rum lu lar yö nün den du ru mun ge rek -
le ri ni dik ka te ala rak be lir ler, ku su run aðýr lý ðý ný ve BK m. 43 ile 44'ü dik ka te alýr. 

Mad de 558 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra son yýl lar da ol duk ça sýk rast la nan an cak Yar gý tay ta -
ra fýn dan uy gun gö rül me yen, bir ge nel ku ru lun al dý ðý ka ra rý za ma na þý mý sü re si için de bir di ðer ge -
nel ku ru lun kal dýr ma sý uy gu la ma sý na iliþ kin ih ti la fý, yük sek mah ke me nin ka rar la rý na uy gun ola rak
çö zü me ka vuþ tur mak ta dýr. Hük me te mel ve ren dü þün ce, hak kýn da da va açýl ma mýþ ve (ku ral ola rak)
hü küm le ri ni do ður muþ bu lu nan ib ra ka ra rý nýn yýl lar son ra kal dý rýl ma sý nýn iþ lem gü ven li ði an la yý þý -
na ve hu ku ka uy gun ol ma dý ðý dýr. Öð re ti de hâ kim gö rüþ ib ra yý men fi borç ik ra rý ola rak ni te len dir di -
ði ne gö re, bu ik rar dan tek ta raf lý ola rak dön mek ola na ðý yok tur. Ay rý ca ib ra nýn Türk/Ýs viç re hu ku -
kun da ye ni lik do ðu ru cu bir ka rar ol du ðu gö rü þü de dik kat le de ðer len di ril miþ tir. An cak ib ra bir ge -
nel ku rul ka ra rý ol du ðu için bu ka ra ra kar þý ip tal da va sý açý la bi lir. Bu se bep le Ta sa rý nýn 445 in ci
mad de si sak lý tu tul muþ tur. 
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Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra kýs men 6762 sa yý lý Ka nu nun 380 in ci mad de si nin tek ra rý dýr. Yar gý tay
ka rar la rý ile olu þan hu kuk bu su ret le ay nen ko run muþ tur. Hük mün iki ye ni li ði var dýr. Ýki si de Ýsv.
BK m. 758 (1) ve (2)'den alýn mýþ týr. Bu da, ib ra ya olum lu oy ve ren pay sa hip le ri ve ib ra ka ra rý ný bi -
le rek pa yý ik ti sap eden ki þi le rin da va hak la rý na iliþ kin dir. Ýkin ci ye ni lik, di ðer pay sa hip le ri nin da va
hak la rý nýn ib ra ka ra rý nýn alýn ma sýn dan al tý ay son ra dü þe ce ði ne iliþ kin hü küm dür. Al tý ay lýk sü re hak
dü þü rü cü dür.

Mad de 559 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nun 310 un cu mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 560 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 309 un cu mad de si nin tek ra rý dýr. An cak açýk lý ðý sað -

la mak ama cýy la ce zaî yön den söz ko nu su ola nýn da va za ma na þý mý ol du ðu be lir til miþ tir. 
Mad de 561 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 309 un cu mad de si nin üçün cü fýk ra sý hük mü ba ðým sýz bir

hü küm ha li ne ge ti ril miþ tir. Ýsv. BK m. 761'in ak si ne hü küm so mut ola ya gö re yet ki li olan mah ke -
me ler ya ný na bir di ðer yet ki li mah ke me da ha ek le mek te, yok sa in hi sarî yet ki yi ha iz bir mah ke me -
yi gös ter me mek te dir. Tah kim ve yet ki söz leþ me si yap mak yo lu açýk týr.

ONÝ KÝN CÝ BÖ LÜM
Ce zaî Hü küm ler

Mad de 562 - Ta sa rý da suç ola rak dü zen len miþ bu lu nan fi il le rin, 5237 sa yý lý Türk Ce za Ka nu -
nun ce za sis te ma ti ði ne uy gun ola rak ce zaî mü ey yi de le ri dü zen len miþ tir.

Mad de 563 - Ta sa rý nýn 562 nci mad de sin de sa yý lan suç la rýn ta kip usu lü dü zen len miþ tir.
BE ÞÝN CÝ KI SIM

Ser ma ye si Pay la ra Bö lün müþ Ko man dit Þir ket
Mad de 564 - Bu mad de ile ser ma ye si pay la ra bö lün müþ ko man dit þir ket le re iliþ kin de va mýn -

da ki mad de ler, 6762 sa yý lý Ka nu nun 475 ilâ 484 ün cü mad de le rin den dil ye ni leþ tir me si ya pý la rak
alýn mýþ týr. An cak de net çi ler le il gi li sis tem de ði þik li ði se be biy le 6762 sa yý lý Ka nu nun 484 ün cü mad -
de si Ta sa rý ya yan sý týl ma mýþ týr. 

Mad de 565 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 476 ncý mad de sin den dil ye ni leþ tir me si ya pý la -
rak alýn mýþ týr.

Mad de 566 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 477 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 567 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 478 in ci mad de si ni kar þý la mak ta dýr. 
Mad de 568 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 479 un cu mad de sin den dil ye ni leþ tir me si ya pý -

la rak alýn mýþ týr.
Mad de 569 - Ser ma ye si pay la ra bö lün müþ ko man dit þir ket bir ser ma ye þir ke ti dir. Bir çok açý -

lar dan ano nim þir ke te ben ze di ði için, ku ru lu þu na ano nim þir ket le re iliþ kin hü küm le rin uy gu lan ma -
sý bu mad dey le hü küm al tý na alýn mýþ týr. 

Mad de 570 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 481 in ci mad de sin den dil ye ni leþ tir me si ya pý la -
rak alýn mýþ týr.

Mad de 571 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 482 nci mad de sin den dil ye ni leþ tir me si ya pý la -
rak alýn mýþ týr.

Mad de 572 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 483 ün cü mad de sin den dil ye ni leþ tir me si ya pý -
la rak alýn mýþ týr.
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AL TIN CI KI SIM
Li mi ted Þir ket ler

BÝ RÝN CÝ BÖ LÜM
Ta ným ve Ku ru luþ 

Li mi ted þir ket le re iliþ kin dü zen le me ler ya pý lýr ken, Ýs viç re’nin li mi ted þir ket le re iliþ kin hü küm -
le ri ni de ðiþ ti ren ve ha len Par la men to da bu lu nan ta sa rý (Ýs viç re Ta sa rý sý) da dik ka te alýn mýþ týr. 

Mad de 573 - Ta ným dan da ha çok, li mi ted þir ke tin ni te lik ve özel lik le ri ni ta ný tan Ta sa rý nýn 573
ün cü mad de si 6762 sa yý lý Ka nu nun 503 ün cü mad de sin den iki si sis te me iliþ kin ol mak üze re üç nok -
ta da fark lý dýr. Sis te me iliþ kin bi rin ci de ði þik lik tek ki þi lik li mi ted þir ke tin ku rul ma sý na ve ya þa ma -
sý na ola nak ta nýn ma sý dýr. Ýkin ci si ise ek öde me ve yan edim yü küm lü lük le ri nin açýk ça ka nu na alýn -
mýþ ol ma sý dýr. Di ðer de ði þik lik le rin ba þýn da es ki me tin de ön gö rü len ve esas ser ma ye pay la rý nýn se -
ne de bað la na ma ya ca ðý na da ir hük mün yer açý sýn dan da ha uy gun olan 593 üncü mad de ye ta þýn mýþ
ol ma sý ve pay lar için na ma ya zý lý se net çý ka rý la bi le ce ði nin be lir til me si dir. Ay rý ca, li mi ted þir ket le -
rin si gor ta cý lýk ya pa ma ya cak la rý na da ir ya sak Si gor ta Mu ra ka be Ka nu nun da ön gö rü len tür zo run lu -
ðu se be biy le, tek ra ra düþ me mek için ka nun dan çý ka rýl mýþ týr, Te rim yö nün den önem li de ði þik lik
"esas ser ma ye pa yý" te ri mi nin kul la nýl mýþ ol ma sý dýr. 6762 sa yý lý Ka nun, "ko nul ma sý ta ah hüt edi len
ser ma ye" ya nýn da, on dan fark lý an lam ta þý yan "ser ma ye pa yý" kav ra mý na yer ver miþ ve "ser ma ye
pa yý"nýn ko nul ma sý ta ah hüt edi len ser ma ye ye gö re ta yin olu na ca ðý" hük mü ne yer ver miþ ti (6762 sa -
yý lý Ka nu nun 518 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý). Bu iki kav ram, kay nak Ýsv. BK m. 789 (1) hük -
mün de yer alan "Stam me in la ge/ L'ap port" ve "Ge sells chaft san te il/part so ci ale"ye da ya ný yor ve ka -
rý þýk lýk la ra se bep olu yor, bu se bep le her iki ül ke nin öð re ti sin de eleþ ti ri li yor du. Ýs viç re ta sa rý sý gi bi
de Ta sa rý da te rim bir li ði ni sað la mýþ týr. 

Ay rý ca, 125 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý hük mün de be lir til di ði için þir ke tin tü zel ki þi li ði ha iz
ol du ðu 573 ün cü mad de de tek rar lan ma mýþ týr.

Di ðer yan dan, ka nun bu gü ne ka dar uy gu la nan dü zen den ay rýl ma mýþ, Ýsv. BK'nýn ak si ne ve
Alm. LÞK ile uyum ha lin de, bir sý nýr la ma yap mak sý zýn ku ral ola rak tüm tü zel ki þi le rin li mi ted or -
tak ola bil me si ne ola nak sað la mýþ týr. Oy sa, Ýsv. BK 772 ile Ýs viç re Ta sa rý sýn da "bir ve ya da ha faz la
ki þi ler ve ya ti ca ret þir ket le ri" de nil miþ tir. Ýs viç re Ta sa rý sýn da yer alan "ki þi le ri amaç la yan ser ma ye
þir ke ti dir" iba re si hem da ral tý cý ve sý nýr la yý cý gö rül müþ hem ser ma ye þir ke ti ni te len dir me si 125 in -
ci mad de nin ikin ci fýk ra sý hük mün de ya pýl dý ðýn dan bu ra da tek rar lan ma mýþ týr. Tek ki þi lik li mi ted
þir ket bu gün bir ge rek si nim ol du ðun dan ve AET'nin 89/667 sa yý lý Yö ner ge si, li mi ted þir ket te bu "sý -
nýf"ý ge rek li gör dü ðün den ka nu na bu yön de açýk lýk ge ti ril miþ tir. Bu adým sa de ce önem li bir ge rek -
si ni me ce vap ver mek ve AB hu ku ku ile uyu mu sað la mak la kal ma ya cak, ay ný za man da uy gu la ma -
da ki ba zý gö rü nüþ te or tak lar la ku ru lan li mi ted þir ket ler den do ðan kö tü ye kul lan ma la ra da en gel ola -
cak, ay rý ca per de yi kal dýr ma ku ra mý nýn uy gu lan ma sý na da yar dým ede cek tir. 

Mad de 574 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra da tek ki þi lik li mi ted þir ke te ola nak ve ren de ði þik lik ya -
pý lýr ken, en çok el li or tak sý nýr la ma sý ko run muþ tur. El li or tak sý ný rý nýn aþýl ma ma sý na hem mü dür ler hem
de ge nel ku rul dik kat et me li; bu hu sus ta özen gös ter me li, sý ný rý aþan tes cil le re onay ver me me li dir. 

Ýkin ci fýk ra: Tek ki þi ye dü þen li mi ted þir ke tin bu du ru mu nun üçün cü ki þi ye ta ný týl ma sý, tek ki þi -
lik þir ket ko nu mu nun be lir gin leþ ti ril me si ve þef faf lýk ge re ði bu nun tes cil ve ilân et ti ril me si yü kü mü ge -
ti ril miþ tir. Tek ki þi lik li mi ted þir ket bir tür de ðil li mi ted þir ke tin bir "sý nýf"ýdýr. Söz ko nu su du rum, þir -
ke tin bir sý ný fa gir me si ve ge re ðin de çýk ma sý ko nu mu ol du ðun dan gi riþ ve çý kýþ, ya ni sý nýf de ði þik li ði
tes cil ve ilânla sað la nýr; yok sa tür de ði þik li ði ne iliþ kin hü küm le rin uy gu lan ma sý na ge rek yok tur.
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Ta sa rý da açýk ça be lir til me miþ ol mak la bir lik te, or tak alý na rak þir ket tek or tak lý li mi ted þir ket
ko nu mun dan çý ka bi lir. Bu du rum da da tes cil ve ilân ge rek li dir. Tek or tak lý li mi ted þir ket ge çi ci, an -
cak fark lý bir ko nu mu ifa de eder. Or tak sa yý sýn da ki di ðer de ði þik lik ler, el li or tak sý ný rýn da kal mak
þar tý ile, hu kukî so nuç do ður maz ken, tek or tak lý hâle gel mek, me selâ yö ne tim de ol du ðu gi bi de ði -
þik ku ral la rýn uy gu lan ma sý na yol aça bi lir. 

Mad de 575 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 505 in ci mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 576 - Ta sa rý nýn 576 ncý mad de si ba zý de ði þik lik ler dý þýn da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 506

ncý mad de si nin tek ra rý dýr. Önem li de ði þik lik bi rin ci fýk ra nýn (c) ben din de yer al mýþ týr: Hü küm de (a)
Esas ser ma ye pay la rý nýn sa yý sý nýn ve pay la rýn iti barî de ðer le ri nin be lir til me si is ten miþ, (b) im ti yaz -
lý esas ser ma ye pa yý olup ol ma dý ðý so ru su na olum lu ce vap ve ri lip tar týþ ma so na er di ril miþ tir.

Esas ser ma ye pa yý nýn sa yý sý nýn ve iti barî de ðe ri nin be lir til me si ge re ði bu pa yý ano nim þir ket
pa yý na ne öz deþ kýl mak ta ne de yak laþ týr mak ta dýr. Ta sa rý nýn 581 in ci mad de sin den de an la þý la ca ðý
üze re, her iki vur gu la ma da oy hak ký na ve "her oy bi ri mi bir esas ser ma ye pa yý nýn ay rýl maz par ça -
sý dýr" ve "bir or tak bir den faz la pa ya sa hip ola bi lir" il ke le ri nin do ðal ge re ði dir. Yok sa, ano nim ve
li mi ted þir ket pay la rý ara sýn da "ser best de vir"in ka bu lü ve red di yö nün den doð ma tik de ðil teo rik
fark var dýr. Bu fark ni te lik far ký dýr. Ay rý ca 581 in ci mad de ve 583 ün cü mad de nin ikin ci fýk ra sý mad -
de hük mü li mi ted þir ke tin esas ser ma ye pa yý nýn esas ser ma ye nin bö lün müþ bir par ça sý ol ma dý ðý nýn
açýk ka ný tý dýr.

Mad de 577 - Ta sa rý nýn 577 nci mad de si ye ni bir sis te min te me li ni oluþ tur mak ta dýr. Bir li mi -
ted þir ke tin ku ru la bil me si için þir ket söz leþ me sin de bu lun ma sý ge re ken ka yýt lar 576 ncý mad de de
gös te ril miþ tir. Ku ru cu lar, þir ket söz leþ me si ne, em re di ci ku ral la ra ay ký rý ol ma ma la rý þar týy la, is te dik -
le ri hü küm le ri ko ya bi lir ler. An cak, bað la yý cý ola bil me le ri için ba zý hü küm le rin þir ket söz leþ me sin -
de ön gö rül me le ri ge re kir; ak si hal de, þir ket ler hu ku ku yö nün den bað la yý cý ol maz, bir or tak la ra ra sý
"ana ya sa"sý ku ra lý sa yý la maz. Me selâ, esas ser ma ye pay la rý ný bað lam lý ko nu ma ge ti ren, ya ni ka nunî
hü küm ler den ay rý lan de vir sý nýr la ma la rý ko yan, öna lým, alým, öne ril me (ya ni de vir den ön ce di ðer or -
tak la ra öner me) hak la rý, ek öde me yü küm lü lük le ri vs. an cak þir ket söz leþ me siy le ko nu la bi lir. Bu tür
hü küm ler þir ket söz leþ me si dý þýn da ön gö rül müþ se, an cak bir borç lar hu ku ku söz leþ me si nin hü küm -
le ri ni do ðu rur lar. Ýþ te 577 nci mad de bu ka yýt la rý sý nýr lý sa yý da (nu me rus cla usus) gös ter mek te dir. 

Mad de 578 - Mad de ano nim þir ket le re gön der me ya pa rak, þef faf lýk eþit li ði sað la ma ama cýy la
ön gö rül müþ tür. Ýl gi li hü küm ler hak kýn da ki açýk la ma la ra ba kýl ma lý dýr.

Mad de 579 - Hü küm, ano nim þir ket le re iliþ kin 340 ýn cý mad de nin öz de þi dir. Aný lan mad de ye
iliþ kin açýk la ma la ra ba kýl ma lý dýr.

Mad de 580 - Mad de de, þir ke tin ni te li ði ve esas ser ma ye be lir len miþ ve ka nun de ði þik lik le rin -
den ka çýn mak ama cýy la ikin ci fýk ra ön gö rül müþ tür. 

Mad de 581 - Ge liþ me le re gö re hü küm ye ni den dü zen len miþ tir. 
Mad de 582 - Hü küm, þef faf lýk ve ka mu yu ay dýn lat ma il ke si nin ge re ði dir.
Mad de 583 - Bi rin ci fýk ra: Li mi ted þir ket te, "iti barî de ðer", ano nim þir ket te ki iti barî de ðer den

hem teo rik hem de doð ma tik dü zen yö nün den fark lý dýr. Ano nim þir ket te iti barî de ðer, ger çek an lam -
da pay la ra bö lün müþ lü ðün ge re ði ola rak ser ma ye nin ser best çe dev re di le bi len, hak kay na ðý iþ le vi ni
ha iz, ba ðým sýz bir bi ri mi ni oluþ tu rur ken; li mi ted þir ket te pay bir ta raf tan ko nu lan ser ma ye yi gös te -
ren ve ba zý he sa bi iþ lem le re te mel oluþ tu ran di ðer pay lar la eþit ol ma sý zo run lu bu lun ma yan esas ser -
ma ye nin bir par ça sý ný oluþ tu rur. Ano nim þir ket te ser ma ye pay la ra bö lün müþ tür, li mi ted þir ket de ise
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esas ser ma ye pa yý, ba zý hak la rýn be lir le ne bil me si ve kul la ný la bil me si ama cýy la he sa bi ola rak bö lü -
nür. Pa yýn he sa ben bö lün me si, pa yýn ver di ði oy hak ký nýn he sap lan ma sý na ve te met tü nün be lir len -
me si ne ek öde me ve yan edim yü küm lü lük le ri nin uy gu lan ma sý na hiz met eder. Di ðer yan dan, “bir
or tak=bir pay” ku ra lý nýn be lir li bir ya ra rý bu lun ma mak ta, ak si ne, pa yýn kýsmî dev rin de bö lün me gi -
bi güç lük le re yol aç mak ta dýr. 

Mad de 584 - Ano nim þir ket ler de in ti fa se net le ri nin çý ka rýl ma sý ný hak lý gös te ren se bep ler li mi -
ted þir ket ler için de ge çer li dir. Bu se bep le 584 ün cü mad de ka le me alýn mýþ týr.

Mad de 585 - Bu mad de ka nunî (nor ma tif) ku ru lu þa uy gun ola rak dü zen len miþ tir. Ay rý ca, öde -
me ye çað rý, te mer rüt, ýs kat, be de li nin ta ma mý öden me miþ pay gi bi çe þit li zor luk la ra, çe kiþ me le re ve
kö tü ye kul lan ma la ra yol açan ve ka buk þir ket le rin ku rul ma sý ný ce sa ret len di ren esas ser ma ye nin tak -
sit ler le öde ne bil me si sis te mi ne son ve ril miþ tir. Aynî ser ma ye hak kýn da ise 581 in ci mad de nin ikin -
ci fýk ra sý hük mü ge re ði 128 in ci mad de uy gu la nýr. 

Mad de 586 - 586 ncý mad de de ka nunî ku ru luþ re ji mi ile uyum lu dur. Ti ca ret si ci li mü dür lü ðü -
ne ve ri le cek bel ge ler ara sýn da yer alan ku ru cu lar be ya ný ile ku ru luþ de net çi si ra po ru ise gü ven li ku -
ru luþ il ke si nin ge re ði dir. Ka nu nun 349 ve 351 in ci mad de le ri nin ge rek çe le ri ne ba kýl ma lý dýr. 

Mad de 587 - Bu mad de, Ta sa rý nýn 354 ün cü mad de si ile öz deþ tir. 354 ün cü mad de nin ge rek -
çe si ne ba kýl ma lý dýr.

Mad de 588 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 512 nci mad de si nin tek ra rý dýr.
ÝKÝN CÝ BÖ LÜM

Þir ket Söz leþ me si nin De ðiþ ti ril me si
Mad de 589 - Hü küm, esas iti ba rýy la 6762 sa yý lý Ka nu nun 513 ün cü mad de si nin tek ra rý dýr.
Ek öde me ve yan edim yü küm le ri hak kýn da 574 ün cü mad de nin ikin ci fýk ra sý, 577 nci mad de -

nin bi rin ci fýk ra sý nýn (c) ve (d) bent le ri hü küm le ri nin ge rek çe le ri ne ba kýl ma lý dýr. 
Mad de 590 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 516 ncý mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 591 - Hük mün bi rin ci fýk ra sý 6762 sa yý lý Ka nu nun 516 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sý -

nýn tek ra rý dýr. Ýkin ci fýk ra nýn bi rin ci cüm le si, do ðal ola ný açýk la dý ðý ve bir hu kuk ku ra lý ni te li ði ta -
þý ma dý ðý için Ta sa rý da yer al ma mýþ týr.

6762 sa yý lý Ka nu nun 516 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da rüç han hak ký ta nýn mýþ, an cak dü zen -
le me miþ ti. Ta sa rý, rüç han hak ký ný güç lü or tak lýk hak ký ola rak ka bul et mek te, özel lik le ikin ci fýk ra -
sýn da ön gö rü len hü küm ler le, sý nýr lan dý rý la bil me si ile kal dý rý la bil me si ni þart la ra bað la mak ta dýr.
Önem li ye ni lik, rüç han hak ký nýn an cak hak lý se bep le rin var lý ðýn da sý nýr lan dý rý la bil me si ve ya kal dý rý -
la bil me si dir. Ta sa rý ay rý ca hak lý se bep ler sa yý lan hal le ri de gös ter miþ tir. Dü zen le me ano nim þir ket ler -
de ki dü zen le me ye pa ra lel dir. Açýk la ma lar için iþa ret olu nan hük me iliþ kin ge rek çe ye ba kýl ma lý dýr. 

Mad de 592 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 517 nci mad de si nin tek ra rý dýr. 
ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM

Or tak la rýn Hak ve Borç la rý
Mad de 593 - Bi rin ci fýk ra: Esas ser ma ye pa yý hem dev re di le bi lir hem de mi ras la ge çer. An -

cak her iki tür ge çiþ te de ba zý ka nunî sý nýr la ma lar var dýr. Bu sý nýr la ma la rýn ba zý la rý em re di ci ni te lik
ta þý maz, bu se bep le þir ket söz leþ me si ile kal dý rý la bi lir; þe kil gi bi ba zý hü küm ler em re di ci ni te lik te -
dir. Ta sa rý nýn 593 ün cü mad de si nin sis te mi þöy le özet le ne bi lir: Esas söz leþ me pa yý ka nu nen bað -
lam lý dýr; ya ni dev ri çe þit li se bep ler le ve fark lý þe kil ler de sý nýr lan dý rýl mýþ týr. An cak, bað lam her ge -
çiþ tü rü için ve her ba kým dan em re di ci de ðil dir. Þir ket söz leþ me si, 593 ün cü mad de de ön gö rü len ge -
nel ku ru lun ona yý ný ha fif le te bi lir, be lir li ba zý hal le re öz gü le ye bi lir, hat ta kal dý ra bi lir. Bað lam 612
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nci mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ön gö rü len du rum lar da bir li mi ted þir ke tin ken di his se se net le ri ni ik -
ti sap et me si var sa yý mýn da uy gu lan maz. Dev ri sý nýr la yan hü küm ler, dev rin or tak lar ara sýn da ya pýl -
ma sý ha lin de de ge çer li dir. 

Ýkin ci fýk ra: Ta sa rý bir ye ni lik ge tir mek te, esas ser ma ye pa yý nýn is pat ara cý olan bir se ne de ve -
ya na ma ya zý lý se ne de bað la na bil me si ne ola nak ta ný mak ta dýr. Esas ser ma ye pa yý ný içe ren na ma ya -
zý lý se net çý ka rýl ma sý, pa ya de vir ve do la yý sýy la do la þým ko lay lý ðý sað la maz; Ta sa rý nýn 595 ve de va -
mý mad de le rin de ki hü küm le ri ge ne ge çer li ol mak ta de vam eder ve uy gu la nýr; ka nunî bað lam var lý -
ðý ný ay nen sür dü rür. Bu ola nak, li mi ted þir ket esas ser ma ye pa yý ný ne ano nim þir ket pa yý na dö nüþ -
tü rür ne de yak laþ tý rýr. Sa de ce is pa tý ve ge re ðin de (li mi ted þir ke te iliþ kin hü küm ler çer çe ve sin de) pa -
yýn dev rin de ba zý ko lay lýk lar sað la ya bi lir. Ýkin ci fýk ra uya rýn ca na ma ya zý lý se ne de ya zýl ma sý zo run -
lu olan hu sus lar bu se ne din þir ket söz leþ me si ne bað lý lý ðý ný açýk ça gös ter mek te dir. Ýs viç re Ta sa rý sýn -
dan alý nan söz ko nu su hü küm, ha kim Ýs viç re öð re ti si nin gö rü þü nü yan sýt mak ta ve pay def te ri nin,
or tak la il gi li kýs mý nýn or ta ðýn elin de ki se ne de yan sý týl ma sý ný sað la mak ta dýr. Ay rý ca na ma ya zý lý se -
net ba sit kýy met li ev rak kay dý ný içer di ði için, or tak lý ðý nýn bu se net le ile ri sü rül me si ni or tak tan is te -
mek hak ký ný þir ke te ver mek te dir. 

Mad de 594 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 519 un cu mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 595 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra da de vir söz leþ me si ya zý lý þek le bað lan mýþ ve 6762

sa yý lý Ka nun da ol du ðu gi bi im za la rýn no ter ce ona yý da aran mýþ týr. Ýs viç re Ta sa rý sýn da bu lun ma yan
bu þar týn ko run ma sýn da ya rar gö rül müþ tür. Çün kü, ya zý lý þe kil, im za onan ma sý hem is pat yö nün den
ge rek li dir hem gü ven li ði sað la mak ta dýr hem de ta raf la rý, de vir, özel lik le ek öde me ve yan edim yü -
küm lü lük le ri ve di ðer söz leþ me sel borç lar ba ký mýn dan dü þün me ye yö nelt mek için uy gun bir araç
ni te li ði ne sa hip bu lun mak ta dýr. 

Bi rin ci fýk ra da, "hem esas ser ma ye pa yý nýn dev ri hem de de vir bor cu nu do ðu ran iþ lem ler"in ya -
zý lý þek le bað lan dý ðý be lir ti le rek, "de vir va adi", "ön söz leþ me", "borç lan ma iþ le mi" gi bi te rim ler söz
ko nu su edi le rek açý lan tar týþ ma la ra son ve ril mek is ten miþ tir. De vir bor cu nu do ðu ran iþ lem bir söz -
leþ me ve ya tek ta raf lý bir iþ lem, me selâ ta ah hüt na me ola bi lir; bu ta ah hüt na me de ay ný þek le ta bi dir.
Bu se bep le þe kil hük mü nü ko yan bi rin ci cüm le de ge niþ kap sam lý "iþ lem" te ri mi kul la nýl mýþ týr. Bu -
na kar þý lýk de vir, söz leþ me þek lin de ya pýl ma lý dýr. Ak si söz leþ me de ön gö rül me miþ se ge çiþ or tak lar
ge nel ku ru lu nun ona yý ile ger çek le þir. Ona ya ka dar söz leþ me as ký da dýr. Ta sa rý da sý nýr lý sa yý da (nu -
me rus cla usus ola rak) ön gö rül müþ bu lu nan ve yü küm lü lük ge tir di ði için önem li gör dü ðü hu sus la -
rýn de vir söz leþ me sin de açýk ça ön gö rül me si ni em ret miþ tir. Bun lar ek öde me yü küm lü lü ðü, yan
edim yü küm lü lü ðü, re ka bet ya sa ðý nýn aðýr laþ tý rýl ma sý ve ya tüm or tak la rý kap sa ya cak þe kil de ge niþ -
le til me si, öne ril me, öna lým ve alým hak la rý ile ce za ya iliþ kin þart lar dýr. Bu söz leþ me ye açýk ça yaz -
ma zo run lu ðu nun se be bi, dev ra la nýn yü küm lü lük le ri nin tam bi lin cin de ol ma sý ve bu hu sus ta onun
bil gi len di ril me si yü kü mü nü de sa tý cý ya yük le mek tir. An cak, bu ka yýt la rýn de vir söz leþ me sin de bu -
lun ma ma sý, söz leþ me yi ge çer siz kýl maz, fa kat dev re de nin ba zý hal ler de so rum lu lu ðu na se bep olur.
"Ba zý hal ler" ile alý cý nýn söz ko nu su yük le ri ve hak la rý bil me si, pa yý bun la rý bi le rek al ma sý dýr.

Ýkin ci fýk ra: De vir için, ge nel ku ru lun (ku ral ola rak) ona yý þart týr. An cak ona ya iliþ kin ikin ci
fýk ra em re di ci de ðil dir. Þir ket söz leþ me sin de, ona yýn aran ma ya ca ðý dev rin ku rul ma sýy la ger çek le -
þe ce ði ön gö rü le bi lir.

Üçün cü fýk ra: Ge nel ku ru lu nun onay ver me yi red det me si için se bep gös ter me si ge rek mez.
Þir ket söz leþ me si han gi hal ler de izin ve ril me ye ce ði ni ön gö re bi lir.
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Dör dün cü ve be þin ci fýk ra: De vir ya sak la na bi lir. Ya sa ða rað men or tak hak lý se bep le rin var lý -
ðýn da þir ket ten çý ka bi lir. Hak lý se bep le rin ni te lik ve özel lik le ri ile il gi li bir sý nýr la ma yok tur.

Al týn cý fýk ra: Þir ket söz leþ me sin de ek öde me ve yan edim yü kü mü bu lun du ðu tak dir de, þir ke -
ti ko ru mak ama cýy la de vir ala nýn öde me gü cü nün þüp he li ol du ðu hal ler de ge nel ku ru lun ona yý ný gü -
ven ce ve ril me si ne bað la ma sý na ola nak sað la mýþ týr. Gü ven ce ve ril mez se or tak lar ku ru lu ona yý red -
de de bi lir. Bu hal de ge nel ku rul, söz leþ me de hü küm bu lun ma sa bi le ona yý red de de bi lir. 

Ye din ci fýk ra: Bu hü küm ile ona yýn ses siz ka lý na rak sü rün ce me de bý ra kýl ma sý en gel len miþ tir.
Mad de 596 - Bi rin ci fýk ra: Esas ser ma ye pa yý nýn, mi ra sa ve ya eþ ler ara sýn da ki mal re jim le ri -

ne iliþ kin hü küm le re gö re ve ya ic ra yo luy la geç me si, dev re na za ran özel lik gös te rir. Çün kü, söz ko -
nu su var sa yým lar da pay bir hu kukî iþ lem le de ðil, ka nun ge re ði geç mek te dir. Ka nunî ge çiþ te, ge nel
ku ru lun ona yý ný ara mak, em re di ci ol ma yan bir hük mü mi ra sýn, eþ ler ara sý mal re ji mi nin ve ic ra dü -
ze ni nin önü ne ge çir mek olur. Bu se bep le, bi rin ci fýk ra aný lan hal ler de pa yýn, ge nel ku ru lun ona yý na
ge rek ol mak sý zýn hak sa hi bi ne ge çe ce ði ni ka bul edip, hak la rýn kul la nýl ma sý na da izin ver miþ tir.

Ýkin ci fýk ra: Pa yý, yu ka rý da ki üç hal den bi ri ile ka za nan ki þi, þir ket yö nün den uy gun ol ma ya -
bi lir. Ýkin ci fýk ra, bu se bep le, þir ke te, pa yý ka za nan ki þi yi red det mek yet ki si ni ta ný mýþ týr. Böy le ce
men fa at ler den ge si ku rul muþ tur. Red, tek ba þý na ya pý la maz; baþ ka bir de yiþ le, þir ket sa de ce pa yý
edi nen ki þi yi red de de rek sü re ci so na er di re mez. Þir ke tin söz ko nu su ki þi yi red de de bil me si, ya ni or -
tak ola rak ka bul et me di ði ni bil di re bil me si için, ona pa yý ger çek de ðe rin den al ma yý öner me si ve ala -
cak ki þi yi de gös ter me si ge re kir. Þir ket ken di si ala bi le ce ði gi bi or ta ðý ný ve ya üçün cü ki þi yi de öne -
re bi lir. Bu hü küm le, þir ke tin red yet ki si ni kul la nýp pa yý es ki or ta ðý ba ký mýn dan ik ti sa den de ðer siz
bir ko nu ma ge tir me si ne en gel olun muþ tur. Hü küm nes nel ada le ti sað la mak ta ve pa ya eko no mik de -
ðer ka zan dýr mak ta dýr.

Hü küm, Ýs viç re ön ta sa rý sýn dan alýn mýþ týr. Ön ta sa rý Par la men to da de ði þik li ðe uðra mýþ týr. De ði -
þik li ðe gö re, pay la ra bað lý hak ve borç la rýn tü mü nün ka za nan ki þi ye ip so iu re geç me si ne rað men,
bu ki þi nin oy hak la rý ný kul la na bil me si için þir ket ta ra fýn dan oy kul lan ma ya yet ki li or tak ola rak ta -
nýn ma sý ge re kir. Böy le ce oy hak ký di ðer hak lar dan ay rýl mak ta, ya ni ka nunî bað lam bu hak ta var lý -
ðý ný sür dür mek te dir. Sis tem bu ay rý lýk üze ri ne ku rul mak ta dýr. Em re di ci ni te lik ta þý ma yan bað la ma
bu de re ce de bað lý ka la rak pay la rý ka nu nen ka za nan ki þi yi ko ru mak güç tür. Ta sa rý da ha açýk ve men -
fa at ler den ge si ne da ha uy gun bir dü zen le me yi ter cih et miþ tir. Pa yý ka nun da ön gö rü len hal ler de ik -
ti sap eden ki þi, ay rý ca þir ke te, ona yý ný ver me yi bel li bir sü re (üç ay) için de red det me si zo run lu ðu
yük le ne rek de ko run muþ tur. 

Üçün cü fýk ra: Bi rin ci fýk ra ya gö re, pay lar ve pay la ra bað lý hak lar ip so iu re pay la rý ka nu nen
ka za nan ki þi ye geç ti ði için üçün cü fýk ra ka le me alýn mýþ týr. Üçün cü fýk ra ge çi þin as ký da ol du ðu nu da
gös ter mek te dir.

Mad de 597 - Bi rin ci fýk ra: Þir ke tin, ger çek de ðer le esas ser ma ye pay la rý ný al ma yý öne rip, pay -
la rý ka nu nen edin miþ ki þi yi red det me si ha lin de ta raf lar ger çek de ðer de an la þa ma ya bi lir ler. Hü küm bu
hal de ger çek de ðe rin mah ke me ce be lir len me si ni ön gör müþ tür. Böy le ce ano nim þir ket le re iliþ kin Ta -
sa rý nýn 493 ün cü mad de si nin dör dün cü ve be þin ci fýk ra la rý ile uyum sað lan mýþ týr. Ta sa rý ger çek de -
ðe ri ta ným la ma yý uy gun gör me miþ, bu nu öð re ti ye ve mah ke me ka rar la rý na bý rak mýþ týr. Ay rý ca Ta sa -
rý nýn 493 ün cü mad de si nin dör dün cü ve be þin ci fýk ra la rý na iliþ kin ge rek çe ye ba kýl ma lý dýr.

Ýkin ci fýk ra: Ýs ten me yen ki þi nin or tak ola rak alýn ma ma sý þir ke tin men fa ati ne dir. Mah ke me
tak di ri ni kul la nýr ken bu nok ta dan ha re ket ede cek tir.
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Mad de 598 - Bi rin ci fýk ra: Ta sa rý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 519 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sýn -
da yer alan ve her tak vim yý lý ba þýn da ti ca ret si ci li ne ve ril me si ön gö rü len or tak lar lis te si ne iliþ kin
hük me yer ver me miþ tir. Çün kü or tak lar lis te si uy gu la ma da her han gi bir iþ le vi ye ri ne ge tir me miþ,
bir rol oy na ma mýþ týr.

Ta sa rý dev rin ti ca ret si ci li ne tes ci li ni, dev re de nin ve üçün cü ki þi nin ko run ma sý yö nün den ge -
rek li gör müþ tür. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra þir ket mü dür le ri nin ihmâli ha lin de uy gu la nýr.
Üçün cü fýk ra: Hü küm ter kin ve tes cil ya pý lýn ca ya ka dar, si cil kay dý na gü ve nen üçün cü ki þi yi

ko ru mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. 
Mad de 599 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 527 nci mad de si nin tek ra rý dýr. An cak, mü te sel sil

so rum lu luk es ki met nin ak si ne ek öde me ler ile yan edim yü küm lü lük le ri ne öz gü len miþ tir.
Mad de 600 - Hü küm ye ni dir. Ýn ti fa ve re hin hak ký nýn ku rul ma sýn da, esas ser ma ye pay la rý nýn

dev ri ne ya pý lan gön der me hem þek le ve hem ona ya hem de mi ras, eþ ler ara sýn da ki mal re jim le ri ve
ceb ri ic ra ya iliþ kin özel hü küm le ri kap sar. Üçün cü fýk ra ano nim þir ket le re iliþ kin hü küm ler le uyu -
mu sað la mak ama cýy la ön gö rül müþ tür.

Dev rin ya sak lan ma sý ha lin de in ti fa hak ký ve reh nin ku ru la ma ma sý nýn se be bi Türk Me denî Ka -
nu nu nun 795 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý ile 954 ve de va mýn da ki mad de le rin hü küm le ri dir. Her
iki si de ku rul ma için ala ca ðýn dev re di le bi lir ni te lik te ol ma sý ný þart koþ muþ tur.

Mad de 601 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 528 in ci mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 602 - Hü küm sý nýr lý so rum lu lu ða uy gun ola rak dü zen len miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun

529 ilâ 531 in ci mad de le ri, ka nu nun pay be del le ri nin ta ma mý nýn öden me si sis te mi ni ka bul et me si
do la yý sýy la ge rek siz hâle gel miþ ler dir.

Mad de 603 - Ek öde me yü küm lü lü ðü, þir ket söz leþ me sin de ön gö rül me si ve ka nun da yer alan
þart la rýn ger çek leþ me si ha lin de, or tak la ra, sa de ce þir ke te nakdî öde me ler de bu lun ma la rý bor cu nu
yük ler. Amaç fi nan sal yön den kö tü du ru ma dü þen, bilânço aðý bu lu nan þir ke te or tak la rýn ya pa cak -
la rý ek öde me ler le yar dým cý ol ma la rý dýr. Ku rum öð re ti de, sa de ce amaç yö nün den ki þi sel so rum lu lu -
ða ben ze ti lir. Her iki ku rum da da, þir ket borç la rý ný öde ye me di ði tak dir de or tak la ra baþ vu rul mak ta -
dýr. An cak, ge ne öð re ti de be lir til di ði gi bi, ki þi sel so rum lu luk ala cak lý la ra kar þý dýr, dý þa yö ne lik tir;
ek öde me ise þir ke te kar þý dýr; içe yö ne lik tir. 

Ek öde me te mel de bilânço açýk la rý ný ka pat mak ama cýy la ön gö rül müþ bir araç ken, son za man -
lar da amaç ta ki bu sý nýr la ma kalk mýþ týr. Kay nak, Ýs viç re Ta sa rý sýn da ku ru mun uy gu la ma ala ný ge niþ -
le til miþ tir. Ta sa rý da ki ge niþ le me bi rin ci fýk ra nýn (b) ve (c) bent le rin de açýk ça gö rül mek te dir. Böy le -
ce li mi ted þir ket ha ya tý ný sür dü re bil me si, öde me dar bo ða zýn dan çý ka bil me si için ye ni bir ola na ða
ka vuþ muþ tur.

Mad de 604 - Bi rin ci fýk ra: Ek öde me yü kü mü, ku ral ola rak, or ta ðýn þir ket ten ay rýl ma sý ile o
or tak yö nün den so na erer. An cak, þir ket, or ta ðýn ay rýl ma sýn dan iti ba ren iki yýl için de iflâs et miþ se,
hü küm baþ ka dýr. Bu hal de ay rý lan or tak ba ký mýn dan yü küm de vam eder. Ta sa rý, yü kü mün pa ya bað -
lý ol du ðu ku ra lýn dan, ala cak lý la rý ko ru mak ve özel lik le kö tü ni yet li ay rýl ma la ra en gel ol mak ama -
cýy la zo run lu ola rak ay rýl mak ta dýr. Ak si hal de, faz la pa ya sa hip (ha kim) or tak iþ le rin iyi git me di ði -
ni gö rün ce þir ket ten ko lay ca ay rý la rak söz ko nu su yü küm den kur tu lup, ona gü ve ne rek kre di ve ren
ala cak lý la rý kan dýr mýþ olur.

Hük mün kay na ðý Ýs viç re Ön ta sa rý sý dýr. Da ha son ra bu ta sa rý da par la men to da ya pý lan de ði þik -
lik ka nu nu muz ta ra fýn dan be nim sen me miþ tir. Çün kü, sü re nin üç yý la çý ka rýl ma sý nýn men fa at ler den -
ge si ne uy ma dý ðý ve ku ru mu ama cýn dan sap týr dý ðý ve bu araç tan ya rar lan mak is te ye cek þir ket le ri
cay dý ra bi le ce ði so nu cu na va rýl mýþ týr. 
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Ýkin ci fýk ra - Ýkin ci fýk ra bu yü kü mün pa ya bað lý ol du ðu il ke si ni doð ru lar. Ýl ke uya rýn ca ek
öde me yü kü mü nün pa yýn geç ti ði ki þi, ya ni ha lef ta ra fýn dan ye ri ne ge ti ril me si ge re kir. Ay rý lan or ta -
ða, ek öde me yü kü mü için baþ vu ru la bi le cek hal ler de ha le fin yü kü mü ye ri ne ge tir di ði öl çü de, or ta -
ðýn borç tan kur tul ma sý hem ada le tin ge re ði dir, hem de il ke nin do ðal so nu cu dur. Ýs viç re Ta sa rý sý ay -
rý lan or ta ðýn ek öde me yü kü mü nün yük sel ti le me ye ce ði hük mü ne yer ver miþ tir. Do ðal ola nýn hük -
me bað lan ma sý ge rek me di ði için bu hü küm ka nu na alýn ma mýþ týr. Ay rýl ma ile or ta ðýn üze rin de or -
gan la rýn ka rar la rý hük mü do ðu ra maz hâle ge lir. Ay rýl mýþ or ta ðýn ka týl ma, öner me ve oy ver me hak -
ký ný ha iz ol ma dý ðý bir or ga nýn ka ra rý ile bað lý ol ma sý hu ku ken açýk la na maz. Ay rý ca 607 nci mad de
bu ko nu da ke sin dir.

Mad de 605 - Þir ke tin fi nan sal du ru mu, ye ri ne ge ti ril miþ bu lu nan öde me le rin kýs men ve ya ta -
ma men ge ri ve ril me si ne mü sa it du ru ma gel miþ, þir ke tin ek öde me ler den ya rar lan ma sý na iliþ kin þart -
lar (de vam lý sa yý la bi le cek þe kil de) or ta dan kalk mýþ sa, bun la rýn þir ket te alý ko nul ma la rý ama ca ol du -
ðu ka dar ek öde me le rin ni te li ði ne de ay ký rý ve ku ru mun hiz met ver me si ni en gel le yi ci dir. Ek öde -
me le rin sa hip le ri ne dön me ye ce ði bir sis tem de hiç bir þir ket bu yü kü mü or tak la rý na yük le ye mez. Ay -
rý ca, ek öde me ler, ta mam la ma da ol du ðu gi bi ser ma ye açý ðý ný ka pa tan þir ke te kar þý lýk sýz ve ri len bir
ser ma ye de ðil, ge çi ci za ra rý gi de ren bir ek fi nans man ara cý dýr. An cak ek öde me le rin ia de si kö tü ye
de kul la ný la bi lir; þir ket þart la rý doð ma dý ðý hal de bun la rý ia de ede bi lir. Ta sa rý 605 in ci mad de sin de,
þart lar mü sa it ol ma dý ðý, ek öde me le re ge rek si nim bu lun du ðu hal de, bun la rý kýs men ve ya ta ma men
ge ri ve ril me si ni ön le yi ci iki ön lem ge tir mek te dir. Bi rin ci si, öde me kay na ðý nýn ser best çe ta sar ruf
edi le bi le cek ni te lik ta þý ma sý, ikin ci si bu nun iþ lem de net çi si ta ra fýn dan doð ru lan mýþ ol ma sý dýr. Hü -
küm de ki "fon lar" ta ným lan ma mýþ týr. Ye ni den de ðer le me ile ta þýn maz ve iþ ti rak sa tý þý ge ti ri le rin den
olu þan fon la rýn ve di ðer fon la rýn kap sa ma gi rip gir me di ði ni mev zu at ve öð re ti ile mah ke me ka rar -
la rý be lir le ye cek tir. Ýþ lem de net çi si nin ra po ru nun ge rek çe li ol ma sý ve ser ma ye nin azal týl ma sýn da söz
ko nu su olan ge rek li lik ler ile en di þe ve risk le ri de ðer len dir me si þart týr.

Mad de 606 - Bi rin ci fýk ra: Yan edim yü küm lü lük le ri li mi ted þir ke tin bir ta raf tan ki þi sel öge -
ler den olu þa bi len ya ný ný or ta ya çý ka ran di ðer ta raf tan onu, ko ope ra ti fe yak laþ tý ran bir ku rum dur.
Yan edim ler de esas ser ma ye pa yý na bað lý dýr. 

Ýkin cil (tâli) sý fa týy la da ni te len di re bi le ce ði miz yan edim ler bir ký sým esas ser ma ye pay la rý na
ve ya pay ka te go ri le ri ne yük le ne bi len ve ya pay la rýn tü mü ne yö ne lik olan yap ma, yap ma ma, kat lan -
ma, kul lan dýr ma edim le ri dir. Süt, pan car, þe ker ka mý þý, mey ve gi bi ham ve/ve ya iþ len miþ ürün le rin
tes li mi, park ye ri ve ya de po ye ri sað la nýp kul lan dý rýl ma sý, ta þý ma gi bi hiz met le rin su nul ma sý ve ben -
ze ri edim ler yan edim le rin ko nu su nu oluþ tu ra bi lir. Bu edim ler, þir ke tin ko nu su nu ger çek leþ tir me si -
ne, or tak la rý nýn bi le þi mi nin (me selâ, süt ve ya mey ve üre ti ci le ri ne öz gü len miþ ol mak gi bi) ko run ma -
sý na ve þir ke tin baþ ka þir ket le rin ha ki mi ye ti al tý na gir me me si ne hiz met eder. Hem mev cut hem de
ye ni hu ku ku muz da ano nim þir ket ler için de ön gö rül müþ bu lu nan yan edim ler ku ral ola rak kar þý lýk -
sýz de ðil dir.

Ýkin ci fýk ra: Hü küm, edim le rin açýk ve be lir li ol ma la rý ný sað la mak ama cýy la ön gö rül müþ tür.
Her iki ni te lik de hük mün ön gö rül me ga ye si nin vaz ge çil mez ge re ði dir. 

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra da ön gö rü len nakdî ve aynî edim ler ya kar þý lýk sýz ol duk la rý ya da
uy gun ol ma yan bir kar þý lýk la rý bu lun du ðu için ek öde me yü küm lü ðü ne iliþ kin hü küm le re bað lan -
mýþ týr.

Mad de 607 - Hü küm, ku ru luþ tan son ra ge ti ri len ve ya aðýr laþ tý rý lan ek öde me ve yan edim yü -
küm lü lük le rin de özel bir ye ter sa yý ön gör mek te dir.
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Mad de 608 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 533 ün cü mad de si ne na za ran ye ni, an cak açýk la -
ma yý ge rek tir me ye cek ka dar bi li nen hü küm le re yer ver mek te dir.

Hük mün ikin ci fýk ra sý ye ni dir. Or tak ek öde me yü kü mü nü ye ri ne ge tir miþ se, öde di ði tu tar esas
ser ma ye pa yý nýn iti barî de ðe ri ne ek le nir ve kâr pa yý, bu su ret le bu lu nan top lam tu tar esas alý na rak
öde nir. Açýk la nan hü küm or ta ðýn ek öde me yü kü mü nü dik ka te al dý ðý için ada le te uy gun dur. Hük -
mün bu özel li ði ek öde me yü kü mü nün sa de ce ba zý esas ser ma ye pay la rý na yük le til di ði du rum lar da
da ha iyi an la þý lýr. Üçün cü fýk ra ola ða nüs tü ye dek ak çe ay rýl ma sý ný þart la ra bað la ya rak kâr pa yý ný ko -
ru mak ta dýr.

Mad de 609 - Bi rin ci cüm le nin ilk kýs mý 6762 sa yý lý Ka nu nun 533 ün cü mad de si nin tek ra rý dýr.
Ek öde me ler için ge ti ri len hü küm ye ni olup, ek öde me le rin ge re ði ne uy gun dur. 

Mad de 610 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 534 ün cü mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 611 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 535 in ci mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 612 - Þir ke tin ken di esas ser ma ye pay la rý nýn ik ti sa bý ano nim þir ke te pa ra lel þe kil de dü -

zen len miþ tir. 
Mad de 613 - 6762 sa yý lý Ka nun, 613 ün cü mad de an la mýn da bað lý lýk yü kü mü ne ve re ka bet ya -

sa ðý na yer ver me miþ ti. Ta sa rý or tak lar için hem bað lý lýk yü kü mü ne hem de re ka bet ya sa ðý na yer ve -
re rek li mi ted þir ke tin ki þi sel yö nü ne uy gun bir dü zen le me yap mýþ týr. 

Bi rin ci fýk ra: Güç lü ki þi sel öge le ri ha iz bir þir ket te sýr sak la ma, ön de ge len ve vaz ge çil mez ni -
te lik te bir bað lý lýk yü kü mü dür. Bu se bep le Ta sa rý, þir ke tin sýr la rý nýn sak lan ma sý ný, em re di ci bir bi -
çim de dü zen le miþ tir. An cak em re di ci lik, yü kü mün kal dý rý la ma ya ca ðý na yö ne lik tir. Sý nýr la ma nýn ge -
çer li olup ol ma dý ðý, sý ný rý ve þir ket sýr rý kav ra mý öð re ti ile mah ke me ka rar la rýn ca be lir le ne cek tir. Sýr
kav ra mý sü rek li de ði þir. Bu se bep le ka nun ta ným la ma mýþ týr. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra da, bað lý lýk yü kü mü ile il gi li ola rak "çý kar la rý ný ze de le ye cek dav ra nýþ -
lar" iba re si ne yer ve ril me si nin se be bi yü kü me ge niþ bir kap sam ka zan dýr mak týr. Bu iba re do la yý sýy -
le, in ter alia, þir ke te kar þý, onu en gel le ye cek, kö tü le ye cek, güç du ru ma dü þü re cek, ge liþ me si ni kös -
tek le ye cek, ya tý rým la rý na et ki ya pa cak her çe þit dav ra nýþ kap sam da dýr. Ta sa rý, or ta ðýn ken di si ne özel
men fa at sað la yan ve þir ke tin ama cý na za rar ve ren dav ra nýþ la rý ný bað lý lýk yü kü mü nü ihlâl eden ay rý
bir ka te go ri ola rak ka bul et miþ tir. Bað lý lýk yü kü mü nün sý ný rý re ka bet ya sa ðý dýr. Sý nýr lý so rum lu luk
il ke siy le, or tak lýk hak la rý nýn ser ma ye ye bað lan mýþ ol ma sý li mi ted þir ket te or ta ðýn ka nu nen re ka bet
ya sa ðý al tý na ko nul ma sý ný, ku ral ola rak hak lý gös te re mez. Bu se bep le þir ket söz leþ me sin de ön gö rül -
me miþ se or ta ða yö ne lik re ka bet ya sa ðý yok tur. Söz leþ me de açýk hü küm bu lun mu yor sa bað lý lýk yü -
kü mün den ha re ket le ya sa ða va rý la maz. Bu ra da "özel men fa at sað lan ma sý" ile "þir ke tin ama cý na za -
rar ve ril me si" bir bi ri ni ta mam la yan þart lar dýr. 

Mad de 614 - Or tak la ra mo dern þir ket ler hu ku ku an la mýn da ge niþ bil gi al ma hak ký ta nýn mýþ týr. 
Mad de 615 - Ýs viç re'nin Ön ta sa rý sýn dan alý nan, ana kay na ðý Al man Li mi ted Þir ket ler Ka nu nu

olan bu hü küm þir ke tin ser ma ye ta ba ný ný güç len dir me ama cý na yö ne lik tir. Hü küm ano nim þir ket ler
hak kýn da ki 376 ncý mad de nin bi rin ci fýk ra sý hük mün de ön gö rü len sý ra da so na çe kil me ku ru mu ile
ben zeþ mek te dir. 376 ncý mad de ye iliþ kin ge rek çe ye ba kýl ma lý dýr. 

Ser ma ye ye ri ni tu tan ödünç ku ru mu ko lay ka bul gö ren, ge nel ola rak be nim se nen bir ku rum de -
ðil dir. Bu se bep le Ýs viç re Ön ta sa rý sýn da bu lun du ðu hal de Ta sa rý dan çý ka rýl mýþ týr. Red de dil me si nin
se be bi, or tak la rýn þir ke ti gö nül lü ola rak fi nan se et me le ri ni en gel le me si ola sý lý ðý nýn yük sek ol ma sý -
dýr. Ta sa rý ya da ha kim olan kar þý te ze gö re or tak la rý nýn ser ma ye koy ma dýk la rý, ödünç ver me dik le ri,
ya þa ma sý için hiç bir fi nan sal des tek sað la ma dýk la rý, ya ban cý or tak bul ma dýk la rý ve dev ret me dik le ri
ve ya dev re de me dik le ri bir þir ke tin tüm yü kü nü kre di pi ya sa sý na ve üçün cü ki þi le re bý rak mak doð -
ru de ðil dir; böy le bir an la yýþ ge niþ çap lý kriz le re yol aç mak ta dýr. Þir ket ku ran lar öz ve ri de bu lun ma -
lý dýr. Pi ya sa mý zýn dü zel me si an cak öz ser ma ye si ve or tak des te ði güç lü þir ket ler le sað la na bi lir.
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DÖR DÜN CÜ BÖ LÜM
Þir ke tin Teþ ki la tý

Mad de 616 - Ta sa rý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 539 un cu mad de sin de ol du ðu gi bi ge nel ku ru lu nun
dev re di le mez yet ki le ri ni de ði þik bir sis tem bað la mýn da dü zen le mek te dir. Dev re di le me yen yet ki ler
or gan sal ya pý ya ve or tak hak la rý na ait tir. Böy le ce, or gan la ra ra sý iþ lev ler ay rý mý ka nunî dü zen ni te li -
ði ni ka zan mak ta dýr. Çün kü, 625 in ci mad de de ay ný sis tem mü dür ler için ön gö rül müþ tür. Or gan la -
ra ra sý alt lýk üst lük an la yý þý ný red de den 6762 sa yý lý Ka nun ve Ta sa rý ge nel ku rul için üst or gan sý fa -
tý ný kul lan ma ya rak iþ lev ler ay rý mý il ke sin de Ýsv. BK’ya na za ran da ha net tir. Ger çi Ýs viç re öð re ti sin -
de üst or gan sý fa tý nýn iþ lev ler ay rý mý ný ber ta raf et me di ði açýk la nýr. An cak ni te len dir me nin yo rum
güç lük le ri ne yol aç tý ðý da gör mez den ge li ne me ye cek bir ol gu dur. Hü küm de iki sý nýf yet ki yer al -
mýþ týr. Bi rin ci sý nýf ta ka nu nen dev re di le mez ni te lik te ki yet ki ler sa yýl mýþ týr. Ýkin ci sin de ise bu ni te -
li ði þir ket söz leþ me si ile alan yet ki ler gös te ril miþ tir. Hük mün ikin ci fýk ra sýn da yer alan yet ki ler, an -
cak þir ket söz leþ me sin de ön gö rül müþ ler se bu ni te li ði ka za nýr lar. Ýkin ci sý ný fa gi ren bir ko nu nun, þir -
ket söz leþ me sin de, ge nel ku rul ta ra fýn dan ka ra ra bað la na ca ðý nýn hü küm al tý na alýn mýþ ol ma sý ye ter -
li dir; yok sa yet ki nin dev re di le mez ni te lik ta þý dý ðý nýn be lir til me si þart de ðil dir.

Mad de 617 - Ta sa rý nýn 617 nci mad de si, son fýk ra sý ha riç, ye ni lik içer me mek te dir. Sa yý lan ko nu -
lar da ano nim þir ket hü küm le ri ne gön der me de bu lun mak su re tiy le mad de ye de rin lik ka zan dý rýl mýþ týr.

Son fýk ra, ano nim þir ket yö ne tim ku ru lu ka rar la rý için ön gö rül müþ bu lu nan bir ka rar ver me
usu lü nün li mi ted þir ket te ge nel ku rul ka rar la rý nýn alýn ma sýn da uy gu lan ma sý ama cýy la ka le me alýn -
mýþ týr. Ger çek ten 6762 sa yý lý Ka nu nun 330 un cu mad de si nin dör dün cü fýk ra sý ve Ta sa rý nýn 390 ýn -
cý mad de si nin dör dün cü fýk ra sý hük mü uya rýn ca, ya zý lý bir öne ri ye ya zý lý ola rak ka týl mak su re tiy le
yö ne tim ku ru lu ka ra rý alý na bi lir. Bu tür ka rar lar ya ban cý öð re ti de sir kü ler ka rar di ye aný lýr. Sir kü ler
ka rar li mi ted þir ket ler ge nel ku rul ka rar la rý nýn alýn ma sýn da bü yük bir ih ti ya ca ce vap ve re bi lir. Li mi -
ted þir ket ler de ya zý lý oya izin ve ril di ði ne gö re, sir kü ler ka ra ra da ka nu nen ola nak ta ný mak eþ ya nýn
do ða sý ge re ði dir. 

Mad de 618 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra nýn sis te mi ye ni dir. Bu fýk ra da oy hak ký ile oy hak ký -
nýn he sap lan ma sý iti barî de ðer bað la mýn da dü zen len miþ tir. Ay rý ca oy hak ký nýn esas söz leþ me ile sý -
nýr lan ma sý na, do la yý sýy la oy da im ti ya za da mü sa ade edil miþ tir. Hü küm bir den çok pa ya sa hip or ta -
ðýn ve ya or tak la rýn oy hak la rý nýn sý nýr la na bil me si ola na ðý ný da ön gör mek te dir. Bu nun iki sý ný rý var -
dýr: (a) her or ta ðýn en az bir oyu bu lun ma lý dýr, (b) Her esas ser ma ye pa yý en az bir oy hak ký ver me -
li dir. 6762 sa yý lý Ka nun da ol du ðu gi bi ya zý lý oy ver me ola na ðý da ka nun da açýk ça ta nýn mýþ týr.

Ýkin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra da ön gö rü len oyun iti barî de ðe re gö re he sap lan ma sý ku ra lý (oran sal -
lýk ku ra lý) em re di ci de ðil dir. Þir ket söz leþ me si, no mi nal de ðer den ba ðým sýz ola rak, oy hak ký ný dü -
zen le ye bi lir; oy hak ký ný baþ ka bir esa sa, me selâ her esas ser ma ye pa yý nýn iti barî de ðe ri ne olur sa ol -
sun bir oy hak ký ve re ce ði il ke si ne gö re be lir le ye bi lir. An cak, se çi len esas yu ka rý da be lir ti len em re -
di ci ku ra la ay ký rý ol ma ma lý dýr.

Bu bað lam da bir or tak=bir pay dü zen le me si nin ge çer li olup ol ma ya ca ðý, so mut ola yýn özel lik -
le ri ne gö re be lir le nir. Oran sal lýk yön te min den sa pýl ma sý ha lin de bi rin ci fýk ra nýn son cüm le si, oy da
im ti ya zý sý nýr la yan bir ku ra lý koy muþ tur. Hü küm, pay la rýn iti barî de ðer le ri fark lý laþ tý rý la rak im ti yaz
ta nýn ma sý var sa yý mý ný dü zen le mek te dir. Bu na gö re, en kü çük iti barî de ðe re sa hip esas ser ma ye pay -
la rý nýn iti barî de ðe ri, di ðer esas ser ma ye pay la rý nýn iti barî de ðer le ri nin en az on da bi ri ka dar ola bi lir.

Üçün cü fýk ra: Þir ke tin yö ne ti min de ha ki mi yet ku rul ma sý ný en gel le mek ama cýy la ön gö rül -
müþ tür. 
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Mad de 619 - Mad de ye ni dir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 537 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da yer
alan oy dan yok sun luk hâli, Ta sa rý nýn sis te mi ne ve içer di ði ye ni lik le re gö re ge niþ le til miþ tir. 

Mad de 620 - Mad de, ola ðan ka rar al ma ye ter sa yý sý ný dü zen le mek te dir.
Mad de 621 - Mad de, önem li ka rar lar için ka rar al ma ye ter sa yý sý ný dü zen le mek te dir.
Mad de 622 - Mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 536 ncý mad de si nin dör dün cü fýk ra sý hük mü nün tek -

ra rý dýr. Ýs viç re Ta sa rý sý nýn ak si ne, hü küm süz ka rar la ra da gön der me de bu lu nul muþ tur.
Mad de 623 - Ta sa rý, Ýsv. BK ile 6762 sa yý lý Ka nu na ha kim olan, Ýs viç re Ta sa rý sýn da da ay nen

ko ru nan öz den or gan il ke si ni terk et miþ tir. Bu il ke tüm or tak la rýn, þir ke ti bir lik te yö net me si do la yý -
sýy la, þir ke tin yö ne ti mi nin ve tem si li nin or tak lar için hem hak hem yü küm ni te li ði ta þý ma sý an la mý -
na ge lir. Bu ra da "öz den" söz cü ðü þir ke tin özü nü oluþ tu ran or tak la rý, ya ni bün ye yi ifa de eder. Yö ne -
tim þir ke tin bün ye sin den kay nak lan mak ta dýr. Öz den/bün ye den yö ne tim il ke si þir ke ti "þa hýs þir ke ti"
sý ný fý na so kar. Ýs viç re ka nun ko yu cu su li mi ted þir ke ti bir an lam da sý nýr lý so rum lu bir kol lek tif þir -
ket miþ gi bi mü talâa et mek te dir. Bu yak la þým mo dern öð re ti de pek ta raf tar bul ma mak ta, li mi ted þir -
ket ano nim þir ke te na za ran kü çük öl çek li bir þir ket ola rak dü þü nül mek te dir. Bu an la yýþ Türk li mi -
ted þir ke ti için de ge çer li dir. Li mi ted þir ke ti kol lek tif þir ke te çok yak laþ týr ma nýn "þir ket leþ me" po li -
ti ka sý na uy ma dý ðý, böy le lik le özel lik le yö ne tim de pro fes yo nel leþ tir me nin ge rek si nim le re da ha iyi
ce vap ve re ce ði dü þün ce si aðýr bas mýþ týr. Bu se bep le öz den or gan il ke sin den ay rý la rak 623 ün cü
mad de de se çil miþ yö ne tim or ga ný sis te mi be nim sen miþ tir. Ya pý sý ser ma ye ye da ya lý olan þir ket ler de,
bu þir ket ki þi sel öge ler ta þý sa da, yö ne tim, or tak la ra ka nu nen bir hak ve yü küm ola rak bý ra kýl maz,
se çil miþ or tak olan ve ya ol ma yan ki þi le re ait ol ma lý dýr. Ýs viç re öð re ti sin de üçün cü den or gan di ye
Türk çe ye çe vi re ce ði miz bu sis tem, hem üçün cü ki þi nin de or ga na se çi le bi le ce ði ni hem de or ta ða bu
gö re vin se çim le ve ril di ði ni ifa de eder. Sis tem se çi len ki þi ile olu þan borç lar hu ku ku iliþ ki si ile ta -
mam la nýr. Ýs viç re öð re ti si li mi ted þir ke tin yö ne tim or ga nýn da or gan iliþ ki si ile borç lar hu ku ku iliþ -
ki si nin bir bi ri için de ol du ðu gö rü þü nü sa vu nur ve bu se bep le Al man öð re ti sin den ay rý lýr. Þir ket söz -
leþ me si öz den or gan sis te mi ne uy gun ola rak dü zen le ne bi le ce ði gi bi or tak lýk sý fa tý nýn so nu cu ol ma -
yan bir yö ne ti me de yer ve re bi lir. 

Se çil miþ yö ne tim il ke si, top lu yö ne ti min ya ni öz den or gan kon sep ti nin uy gu la ma da zor luk la ra
yol aç ma sý ve yö ne ti min yet kin ki þi ler den ve pro fes yo nel ler den oluþ ma sý nýn ge rek li ol du ðu dü þün ce -
siy le be nim sen miþ tir. Bu nun dý þýn da 6762 sa yý lý Ka nu nun 540 ýn cý mad de sin de ki il ke ler ko run muþ tur.

Ýkin ci fýk ra: Tü zel ki þi nin mü dür ol ma sý na ya ni yö ne tim de yer al ma sý na ola nak sað la yan ikin -
ci fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun 540 ýn cý mad de si hük mü ne ve onun kay na ðý olan Ýsv. BK m. 811 (2)'ye
ha kim olan an la yý þa bað lý kal mak ta, 03/01/1994 ta rih li SAS ("So ciéte par ac ti on, simp li fiée")'ýn dü -
zen le me si ile uyum için de bu lun mak ta dýr. Ta sa rý hük mü da ha adil bir so rum lu luk dü ze ni ne da yan -
mak ta, an cak Ýs viç re Ta sa rý sýn dan ay rýl mak ta dýr. Ýs viç re Ta sa rý sý'nýn ter ci hi tü zel ki þi nin (ve ya ki þi -
le rin) þir ke ti yö ne tip so rum lu lu ðu fi nan sal açý dan güç süz olan tem sil ci ye yük le me sa kýn ca sý ný
önem li gör me miþ tir. Oy sa bu, ye ni nor mun ya sal lý ðý ve ada let an la yý þý ile bað daþ ma mak ta dýr. Ýna -
ný þýn ak si ne tü zel ki þi nin yö ne ti ci ol ma sý, eþ ya nýn do ða sý na ve yö ne tim or ga ný nýn ya pý sý na ay ký rý de -
ðil dir. Fran sýz ka nu nu þir ke tin tem sil yet ki si ile yö ne ti mi nin, tü zel ki þi olan tek ki þi ye bý ra kýl ma sý -
na ka pý yý aç mak ta, böy le ce ba zý jo int-ven tu re'la ra uy gun bir "ic ra" or ga ný na ze min ha zýr la mak ta dýr. 

Mad de 624 - Bu mad de, mü dür le rin bir den faz la ol ma la rý ha lin de on la rýn bir ku rul ol du ðu nu
be lir te rek yö ne tim ku ru lu na öz gü bir iþ le yiþ ku ra lý ný hük me bað la mak ta dýr. Son fýk ra baþ ka nýn üs -
tün oyu nu ta ný ya rak bir ye ni li ðe yer ver miþ tir. Baþ ka nýn üs tün oyu, yö ne tim or ga nýn da ki kit len me -
yi çö zen ve þir ke ti ça lý þa bi lir ko num da tu tan bir araç týr. Ku ru cu la rýn (or tak la rýn) ka bul et ti ði "baþ -
ka nýn üs tün oyu" çö zü mü nü ka nun ko yu cu nun red det me si nin hak lý ve ik na edi ci bir ge rek çe si yok -
tur. Bu sis te min te mel hu kuk ku ral la rý na uy ma dý ðý iti ra zý nýn ise da ya nak tan yok sun ol du ðun da ye -
ni öð re ti gö rüþ bir li ði için de dir. 
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Mad de 625 - Ge nel ku ru la iliþ kin 616 ncý mad de gi bi 625 in ci mad de de, iþ lev ler ay rý mý il ke -
si ne uy gun ola rak mü dü rün ve ya mü dür ler ku ru lu nun ya ni bir an lam da yü rüt me nin, dev re di le mez
gö rev ve yet ki le ri ni sý nýr lý sa yý ola rak (nu me rus cla usus) say mak ta dýr. Ka nu nun 375 ve 408 in ci
mad de le rin de ol du ðu gi bi bu ra da da gö rev ve yet ki kav ram la rý na bir lik te yer ve ril miþ tir. Çün kü, bu
kav ram lar dan bi ri di ðe ri ni zo run lu ola rak içer mez; bi ri bir bor cu ve yü küm lü lü ðü di ðe ri ise hu ku -
ken ya pa bi lir li ði, ka rar ala bi lir li ði ifa de eder. Ta sa rý nýn 625 in ci mad de si ano nim þir ket le re iliþ kin
374 ve 375 in ci mad de ler le uyum için de dir. Hü küm Ýs viç re Ta sa rý sýn dan alýn mýþ týr. An cak her iki
hük mün üçün cü fýk ra la rý de ði þik tir. 625 in ci mad de nin üçün cü fýk ra sý sis te mi mi zin ge re ði dir. Ýs viç -
re Ta sa rý sýn da ki 810 (3). mad de hük mü ka nu na alýn ma mýþ týr. Çün kü, mü dür ler ara sýn dan bi ri nin
baþ kan se çil me si ve ona yet ki ler ve ril me si nin li mi ted þir ket le re ve pri mus en ter pa res ku ra lý na uy -
ma ya ca ðý dü þü nül müþ tür. Ta sa rý bu il ke ye sa de ce üs tün oy da (m. 624) is tis na ge tir miþ tir.

Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra il ke yi koy mak ta ve yö ne tim kav ra mý na uy gun ola rak þir ke tin iþ let -
me ko nu su nun el de edil me si için ge rek li olan her tür lü iþ ve iþ le mi yap mak ve ka rar la rý al mak yet -
ki si ni mü dür le re, ya ni yö ne ti me ver mek te dir. 

Dev re di le mez yet ki le rin tü mü yü rüt me ye iliþ kin dir. Bun lar iç iliþ ki yi il gi len di ren ya pý nýn, yö -
ne tim bi rim le ri nin, ge nel an lam da þir ket ör gü tü nün oluþ tu rul ma sý ve uy gu lan ma sý ile il gi li dir. Yet -
ki le rin açýk lan ma sý ile il gi li ola rak 375 in ci mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra hük mü, or tak la rý da il gi len di ren ve ya yö ne ti min on lar dan des tek al -
mak ge rek si ni mi duy du ðu ko nu lar da on la ra bu nu sað la mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. Hü küm, du -
rak sa ma ya se bep olan ka rar la rýn alýn ma sýn da or tak lar, ya ni ge nel ku rul ile yö ne tim ara sýn da ki uyu -
mu sað la ma yö nün den de ya rar lý ola cak týr. Ta sa rý ya ye ni gi ren bu me ka niz ma nýn özel lik le bü yük li -
mi ted þir ket ler de, önem li bir ge rek si ni me ce vap ve re ce ði de mu hak kak týr.

An cak ge nel ku ru lun ona yý na rað men so rum lu lu ðun mü dür ler de ol du ðu hü küm de açýk ça be lir -
ti le rek, iþ lev ler ay rý lý ðý, so rum lu luk yet ki ye bað lý dýr il ke si nin ge re ði ne uy gun ha re ket edil miþ tir. Zo -
run lu ol ma yan ona yý ara mak, yet ki den do ðan so rum lu lu ðu kal dý ra maz.

Mad de 626 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, üçün cü ki þi yö ne ti ci ler de da hil yö ne ti min özen yü -
kü mü nü ve þir ket men fa ati nin gö ze til me si, di ðer men fa at le rin önün de tu tul ma sý zo run lu ðu nu dü -
zen le mek te dir. Bu fýk ra "özen" ile "þir ket men fa ati nin gö ze til me si" kav ram la rý ný bir bi rin den ayýr -
mýþ týr. Özen, iþ ve iþ lem ler de gös te ril me si ge re ken dik ka ti, cid di ye ti ve bi lim sel li ði ifa de eder. Bir
ka rar alýn ma dan ön ce pa zar araþ týr ma sý, fi nan sal du rum de ðer len dir me si, borç la ra ve eti ðe uy gun -
luk in ce le me si ya pýl ma sý bi lim sel li ðin ve mo dern yö ne tim il ke le ri nin ge re ði olup, bu in ce le me,
araþ týr ma ve de ðer len dir me ler özen kav ra mý nýn ta ný mý na da hil dir. "Þir ket men fa ati nin gö ze til me si"
ise þir ke tin men fa ati nin ki þi sel men fa at le re ve baþ ka la rý nýn men fa at le ri ne fe da edil me me si, di ðer
men fa at le rin ar ka sý na ko nul ma ma sý an la mý na ge lir. Þir ket men fa ati nin gö ze til me si, mü dür lük gö re -
vi nin ya pý lý þý na iliþ kin do ðal bir ge rek li lik olup, bað lý lýk yü kü mü için de de de ðer len di ri le mez. Þir -
ke tin men fa at le ri nin gö ze til me si nin öl çü sü dü rüst lük ku ra lý dýr. Hü küm de yüz de yüz ha ki mi ye te iliþ -
kin is tis naî ni te lik te ki 202-205 in ci mad de le rin hü küm le ri sak lý tu tu la rak, aný lan var sa yým lar da, þir -
ket men fa ati nin gö ze til me si ne ve ri len fark lý an la ma gön der me ya pýl mýþ týr. 

Ýkin ci fýk ra: Re ka bet ya sa ðý ný dü zen le yen ikin ci fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun 547 nci mad de si -
nin ye ri ni al mýþ týr. Hü küm mev cut hu kuk tan fark lý ola rak, re ka bet ya sa ðý na ay ký rý lý ðý ka zu is tik yön -
tem le be lir le me miþ tir. Bu fýk ra, es ki me tin de ön gö rü len hâlle ri ve ge re ðin de bu hal ler dý þýn da ka lan
di ðer re ka bet fa ali yet le ri ni (me selâ, do lay lý ve ge re ðin de et ki si du yu lan kom þu alan re ka be ti) de
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kap sar. Hü küm, Ýs viç re Ta sa rý sýn dan fark lý ola rak, re ka bet ya sa ðý ný em re di ci ni te lik te ol ma mak üze -
re ka nunî bir ya sak ola rak ka bul et miþ, ak si nin þir ket söz leþ me si ve ge nel ku rul ka rar la rýy la ön gö -
rü le bi le ce ði ni be lirt miþ tir. 

Üçün cü fýk ra: Fýk ray la il gi li ola rak 613 ün cü mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr. 
Mad de 627 - Or tak la ra eþit iþ lem ya pýl ma sý, þir ket ler hu ku ku nun hem ta þý yý cý ko lon la rýn dan

bi ri hem yö ne tim le gö rev li olan la rýn iþ, iþ lem ve ka rar la rý na yön ve ren bir il ke hem de iliþ ki le ri ada -
let te me lin de de ðer len di ri len bir dü zen le yi ci dir. Eþit iþ lem or tak la ra yö nel miþ tir. An cak Ame ri ka
Bir le þik Dev let le ri'nde ki “cor po ra ti on”lar bað la mýn da "sta ke hol der" (Ge nel Ge rek çe'nin 74 no lu
pa rag ra fý na ba ký nýz.) an la yý þý il ke nin mu ha tap la rý ný ço ðalt mýþ týr. Ta sa rý nýn 627 nci mad de si Ýs viç re
Ta sa rý sýn dan esin le ne rek ka le me alýn mýþ týr. Ta sa rý nýn ge rek çe sin de il ke nin iki fark lý dü zey de et ki li
ol du ðu be lir til miþ tir: (a) Or tak lar ara sý iliþ ki ler de ve (b) yö ne tim ka rar ve ey lem le ri çer çe ve sin de.
Or tak la ra ra sý iliþ ki ler de eþit lik, ilk þir ket söz leþ me siy le bo zu la bi lir. Oy sa, kâr pa yýn da ve di ðer hak -
lar da eþit siz lik ku ru cu la rýn is te dik le ri dü zen se bu na kim se ka rý þa maz. An cak, þir ket söz leþ me si de -
ðiþ ti ri le rek ge ti ri le cek eþit siz lik so run ya ra týr ve böy le bir de ði þik li ðin ka bu lü, ni sap la ra uyu la rak
alý nan ka rar lar la de ðil, il gi li le rin ona yý ile sað la na bi lir. Çün kü, de ði þik lik le or tak la rýn tü mü nün ka -
bul et me ye bi le ce ði bir dü zen ge ti ril mek is ten mek te dir. Öy le ise bu dü zen tüm or tak la rýn ona yý ile
ku rul ma lý dýr. Ta sa rý da bu nun ba zý ör nek le ri var dýr: 607 nci mad de gi bi. Ýkin ci dü zey de, ya ni yö ne -
ti min ka rar la rý ve ey lem le ri bað la mýn da, mü dür le rin il ke ye uy ma la rý, iþ lem ve ka rar la rýn ge çer li li ði
ka dar bir so rum lu luk so ru nu dur. Hü küm öð re ti ye uy gun ola rak eþit iþ lem il ke sin de gö re ce lik ku ra -
lý ný ka bul et miþ tir.

Mad de 628 - Bi rin ci fýk ra: Tas ra rý nýn 628 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý, þir ke tin ta ma men
Tür ki ye dý þýn dan yö ne til me si ni en gel le mek te ve mü dür le rin so rum lu lu ðu na iliþ kin hü küm le rin uy -
gu lan ma sýn da ki en gel le ri ola bil di ðin ce kal dýr mak ama cý ný güt mek te dir. So rum lu lar dan en az bi ri -
nin Türk mah ke me si nin önü ne ge ti ri le bil me si ni sað la mak, ka buk þir ket le ri azalt mak, hük mün ön -
gö rül me se bep le ri nin ba þýn da yer al mak ta dýr. Fýk ra ay rý ca 359 un cu mad de nin üçün cü fýk ra sý hük -
mü ile de uyum için de dir.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra bi rin ci fýk ra ya güç ka zan dýr mak, si cil hü küm le ri ile uyu mu ger çek -
leþ tir mek ama cýy la ön gö rül müþ tür.

Mad de 629 - Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 542 nci mad de si hük mü tek -
rar edil miþ tir.

Ýkin ci fýk ra: Ýs viç re Ön ta sa rý sýn dan alý nan ikin ci fýk ra, tek ki þi den olu þan li mi ted þir ket ler de
bu tek or ta ðýn mü dür ol ma sý ha lin de, uy gu la na cak özel bir dü zen le me ge tir mek te dir. Hü küm þef faf -
lýk il ke si ara cý lý ðý ile, tem sil ci nin ken di siy le söz leþ me yap ma sýn dan do ða bi le cek sa kýn ca la rý, ola bil -
di ðin ce alt dü ze ye in dir mek ama cý na yö ne lik tir. Ýs tis na yý dü zen le yen hü küm ge niþ le til me me li,
özen le ve ge rek ti ði tak dir de uy gu lan ma lý dýr. Ýs tis na ile, pi ya sa þart la rý nýn hak lý gös ter di ði söz leþ me -
ler de ðil, pi ya sa ve gün lük ha yat de ne yim le ri ne gö re her gün ya pý lan, hü küm le ri bel li, sý ra dan ni te -
lik ta þý yan, özel lik gös ter me yen, ka yý rý cý lý ða ola nak bý rak ma yan, kim le ya pý lýr sa ya pýl sýn þart la rý
far ket me yen, tem sil ci nin ken di ken di siy le yap ma sý ha lin de þir ke tin ve üçün cü ki þi le rin za ra ra uð ra -
ma ya ca ðý söz leþ me ler kas te dil miþ tir.

Mad de 630 - Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 543 ün cü mad de sin den fark lý il ke le re da ya -
nan bu hü küm Ta sa rý nýn 616 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben di hük müy le uyum için de dir.

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, ge nel ku ru lun yö ne ti ci yi gö rev den al ma dý ðý ve ya yö ne tim hak ký ný ve
tem sil yet ki si ni sý nýr la ma dý ðý hâller de, "ac tio pro so cio"ya ola nak ta ný mak ta dýr.

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra, hak lý se be bi ta ným la mak ta dýr.
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Mad de 631 - Ta sa rý nýn 631 in ci mad de si, 6762 sa yý lý Ka nu nun 545 in ci mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 632 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 542 nci mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 633 - Bu mad de nin ve 634 ün cü mad de nin ko nu la rý, Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nun da ser ma ye

þir ket le ri yö nün den bü tün ha lin de dü zen len di ðin den söz ko nu su sis te me ve ano nim þir ket le rin 376
ile 377 nci mad de le ri ne, li mi ted þir ket ler de de ko þut hü küm ler ge ti ril miþ tir. Ta sa rý nýn 376 ve 377
nci mad de le ri nin ge rek çe le ri ne ba kýl ma lý dýr. 

Mad de 634 - Bu mad dey le il gi li ola rak 633 ün cü mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr. 
Mad de 635 - Mad de de, AET/AT'ýn yö ner ge le ri ge re ði, li mi ted þir ket, bir ser ma ye þir ke ti ola -

rak ano nim þir ket ile ay ný de net le me sis te mi ne bað lan mýþ týr.
BE ÞÝN CÝ BÖ LÜM

So na Er me ve Ay rýl ma
Mad de 636 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 549 un cu mad de si ni kýs men-sa de ce so na er me se -

bep le ri ba ký mýn dan de vam et tir mek te dir. Ýkin ci ve al týn cý fýk ra lar ise ye ni dir.
Ýkin ci fýk ra: Ano nim þir ket le re pa ra lel ola rak or gan sýz lýk ha lin de or tak la ra ve þir ket ala cak lý -

la rý na mah ke me den þir ke tin fes hi ni is te me hak ký ta nýn mýþ týr. Ben zer bir hü küm Ýs viç re ön ta sa rý sýn -
da da yer al mak ta dýr. Hük mün ama cý, or gan sýz lý ðýn an la mý ve di ðer ko nu lar hak kýn da 530 un cu
mad de de ki açýk la ma la ra ba kýl ma lý dýr. Li mi ted þir ket ler de, Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý'na da va hak -
ký ta nýn ma mýþ týr. Li mi ted þir ket te Ba kan lý ða böy le bir da va hak ký nýn ta nýn ma sý nýn doð ru ol ma dý ðý
dü þü nül müþ tür.

Üçün cü fýk ra: Þir ke tin ki þi sel ni te li ði gö zö nün de tu tu la rak ve 639 un cu mad de nin bi rin ci fýk -
ra sý da dik ka te alý na rak her or ta ða hak lý se bep ler le þir ke tin fes hi ni is te me hak ký ta nýn mýþ týr. Ýs viç -
re'nin ön ta sa rý sýn da da yer alan bu hak or ta ðýn ço ðun lu ða kar þý ko nu mu nu kuv vet len di re cek tir. Or -
ta ða ta ný nan bu hak ano nim þir ket ler de ki 531 in ci mad de de yer alan hük me pa ra lel ola rak dü zen -
len miþ ve yar gý ca þir ke tin ya ra rý na ge niþ mü da ha le hak ký ta nýn mýþ týr. 

Dör dün cü fýk ra: Da va açýl dý ðýn da, so mut ola yýn özel lik le ri ne gö re, kay yým atan ma sý baþ ta ol -
mak üze re çe þit li ted bir le rin alýn ma sý zo run lu lu ðu or ta ya çý ka bi lir. Be þin ci fýk ra bu amaç la ön gö rül -
müþ tür. 

Mad de 637 - Hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 550 nci mad de si nin tek ra rý dýr. 
Mad de 638 - Bi rin ci fýk ra: Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 551 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý

hük mü nün tek ra rý dýr.
Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, ay nen 6762 sa yý lý Ka nu nun 551 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük -

mün de ol du ðu gi bi, or ta ða hak lý se bep le rin var lý ðýn da, çýk ma da va sý aça bil me si ola na ðý ný sað la mýþ -
týr. Ak si hal de, or tak, onu or tak ol ma ya yö nel ten þart lar or ta dan kalk tý ðýn da þir ket te kal ma ya mah -
kum edil dik ten baþ ka, þir ket ten ay rýl ma sý ný ge rek ti ren se bep ler doð du ðu hal ler de de þir ket ten ay rý -
la maz du ru ma dü þü rü lür. Bu ise þa hýs þir ket le rin de bi le ka bul edi le mez. Onun için hak lý se bep ler le
çýk ma da va sý þa hýs þir ket le ri ne öz gü ve var lý ðý zo run lu bir ku rum dur.

Ýkin ci fýk ra nýn ikin ci cüm le si Ýs viç re Ta sa rý sýn dan alýn mýþ ye ni bir hü küm dür. Çýk ma da va sý aç -
mýþ bir ki þi nin, yar gý la ma sü re sin ce or tak lýk hak la rý ný kul lan ma sý ve borç la rý ný ye ri ne ge tir mek le
yü küm lü ol ma sý ko nu mu na uy gun düþ mez. 

Mad de 639 - Bir çýk ma da va sý bað la mýn da, ken di le ri ni çýk ma da va sý nýn da va cý sý or tak ile ay -
ný ko num da gö ren, ya ni çýk ma ya iliþ kin þir ket söz leþ me si hük mü ne da ya na cak ge rek çe le ri ve ya
ken di ba kým la rýn dan hak lý se bep le ri bu lu nan or tak la ra çýk ma da va sý na ka týl ma hak ký ta nýn mýþ týr. Bu
su ret le ar zu eden or tak ken di si ne eþit iþ lem ya pýl ma sý ný ta lep ede bi le cek, bir di ðer söy le yiþ le ay ný
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ola nak tan ya rar la na bi le cek tir. Çün kü, açý lan da va da ki hak lý se bep sa de ce da va cý or tak de ðil di ðer
ba zý or tak lar için de ge çer li ola bi lir. Da va nýn sa de ce da va cý için ka ra ra bað lan ma sý ay ný du rum da
bu lu nan or tak la rý olum suz et ki le ye bi lir. Hü küm hem men fa at ler den ge si ne hem de da va eko no mi -
si ne de uy gun dur. Da va ya ka tý la cak or tak la rýn ay ný þir ket söz leþ me si hük mü ne ve ya ay ný hak lý se -
be be da yan ma la rý nýn ge rek li olup ol ma dý ðý, ya da baþ ka hü küm ve ya hak lý se bep ler ile ri sü rül me -
si nin de müm kün olup ol ma dý ðý tar týþ ma sý yar gý ka rar la rý ile öð re ti ye açýk týr. Ta sa rý, bu so ru nu ka -
tý bir þe kil de çöz mek ten bi le rek ka çýn mýþ týr. 

Ay rý ca Ýs viç re Ta sa rý sý nýn ge rek çe sin de de be lir til di ði gi bi þir ke tin için de bu lun du ðu þart lar ve
özel lik le fi nan sal du rum yö nün den müm kün ol du ðu ka dar hýz la çýk ma bir avan taj ola rak de ðer len -
di ri le bi lir. Di ðer or tak lar da bu ola nak tan ya rar lan ma lý dýr. 

Mad de 640 - Bi rin ci fýk ra-ikin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra da bir or ta ðýn þir ket ten çý ka rý la bi le ce ði
se bep le rin þir ket söz leþ me sin de ön gö rül me si ne ola nak ta nýn mýþ týr. Bu su ret le bir ta raf tan þir ke te,
ken di si yö nün den önem li olan se bep le rin var lý ðýn da þah sýn da bu se bep ler ger çek le þen or ta ðý þir ket -
ten çý kar ma ve is te di ði or ta mý ya rat ma hak ký ta nýn mýþ di ðer ta raf tan da or tak lar açý sýn dan hu kuk gü -
ven li ði sað lan mýþ týr. Or tak lar han gi hal ler de þir ket ten çý ka rý la cak la rý ný bi le rek ha re ket le ri ni ona gö -
re ayar la ya cak lar dýr.

Ýkin ci fýk ra, or ta ða çý kar ma ya kar þý da va aç ma hak ký bah þe de rek bir di ðer gü ven ce ver miþ tir.
Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra da þir ke te hak lý se bep le rin var lý ðýn da or ta ðý þir ket ten çý kar ma da -

va sý aç ma hak ký ta ný ya rak den ge sað lan mýþ týr. Or ta ðýn þir ket ten çý ka rýl ma sý için bi rin ci fýk ra da ön -
gö rül dü ðü üze re esas söz leþ me de hü küm bu lun ma ya bi lir ve ya ön gö rü len hü küm le re rað men hak lý
bir se bep oluþ muþ bu lu na bi lir. Bu hal ler de çý kar ma da va sý þir ke tin de va mý ný, hu zur için de ça lýþ ma -
sý ný sað lar. 

Mad de 641 - Bi rin ci fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nun, ay rý lan or ta ðýn ay rýl ma pa yý ný açýk ça dü zen le -
me miþ tir. 641 in ci mad de bu ko nu da ki ka nun boþ lu ðu nu bir hü küm ile dol du ra rak hem tar týþ ma la -
ra son ver me yi hem de ada le te uy gun bir çö züm ge tir me yi amaç la mýþ týr. Ay rýl ma her çe þi di ile çýk -
ma ve çý ka rýl ma ile do ðal çýk ma ha li olan ölü mü de kap sar. Ay rýl ma özel lik le çý kar ma, el ko yu cu
(mü sa de re edi ci) ve ce za lan dý rý cý bir yak la þý ma ola nak ver me me li dir. Ta sa rý nýn ku ra lý ay rý lan or ta -
ða esas ser ma ye pa yý nýn ger çek de ðe ri ne uyan ay rýl ma ak çe si nin öden me si dir. "Ger çek de ðe ri ne
uyan" iba re si ni ka nun ta ným la ma mýþ týr. Bu iba re nin yo ru mu öð re ti ve yar gý ka rar la rýn ca ya pý la cak -
týr, an cak iba re nin en azýn dan "bi lan ço de ðe ri"ni ifa de et ti ði þüp he siz dir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra ay rýl ma hak ký nýn þir ket söz leþ me sin de özel bir þe kil de dü zen len miþ
ol ma sý ha lin de, or tak la ra ay rýl ma ak çe si ni, þir ket söz leþ me sin de ki dü zen le me ye uy gun ola rak ka -
nun dan fark lý bir þe kil de dü zen le me ola na ðý ný ver mek te dir. An cak, hü küm or tak la ra keyfî, ada le te
ta ma men ters ve mü sa de re ye ya kýn bir dü zen le me yap mak hak ký ný da ver mez. Ser bes ti ge nel hu kuk
il ke le ri ile sý nýr lan dý rýl mýþ týr. 

Mad de 642 - Bu mad de de önem li bir boþ lu ðu dol dur mak ta dýr. Çün kü 6762 sa yý lý Ka nun ay -
rýl ma ak çe si nin ne za man mu ac cel ola ca ðý na iliþ kin bir hü küm içer me mek te dir. Ko nu, ay rý lan or ta -
ða ya pý la cak öde me nin za man la ma yö nün den þir ke te ve ala cak lý la ra za rar ver me me si, men fa at ler
den ge si nin hak ça ku rul ma sý dýr.

Bi rin ci fýk ra nýn (a) ben di: Hu ku kun ge nel il ke le ri ay rýl ma ak çe si nin ay rýl ma ile mu ac cel ol -
ma sý ný ge rek li ký lar; bu ku ral bu ra da da ge çer li dir. An cak bu ku ral þir ke tin "kul la na bi lir öz ser ma -
ye si" var sa uy gu la nýr. Bu da so mut ola yýn özel lik le ri ne bað lý dýr. "Kul la ný la bi lir öz ser ma ye" þir ke -
tin ser best ya ni bir ama ca bað lan ma mýþ ye dek le ri ve za rar la rý dik ka te alý na rak be lir le nir. Bu be lir -
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le me yi iþ lem de net çi si yap ma lý dýr. Öz ser ma ye ay rýl ma pa yý nýn öden me si ne yet mi yor sa iþ lem de -
net çi si esas ser ma ye den öden me si ge re ken mik ta rý be lir ler. Bu mik tar esas ser ma ye nin azal týl ma sý
yo lu ile ser best hâle ge lir.

(b) ben di: Ay rýl ma ak çe si nin mu ac cel ola bil me si için or ta ðýn ay rý la bil me si ge re kir. Or tak ay -
rý la mý yor sa, or tak lar ge nel ku ru lu ge rek li ona yý ver me miþ ler se ak çe de mu ac cel ol maz.

(c) ben di: Ay rýl ma ak çe si, ser ma ye ka nun hü küm le ri ne uyu la rak azal týl mýþ sa mu ac cel olur. 
Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra ay rý lan or ta ðýn men fa ati ile þir ke tin men fa ati ara sýn da ki den ge yi kur -

mak ama cýy la ko nul muþ tur. Or tak bir ala cak hak ký el de ede rek, þir ket ise fa iz iþ le me me si ve öz ser -
ma ye be lir le nin ce ye ka dar her han gi bir öde me yü kü mü al tý na ko nul ma ya rak ko run muþ tur. 

Mad de 643 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 552 nci mad de si ni kar þý la mak ta dýr.
Mad de 644 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 656 ncý mad de si ni kar þý la mak ta dýr.

ÜÇÜN CÜ KÝ TAP
Kýy met li Ev rak

BÝ RÝN CÝ KI SIM
Ge nel Hü küm ler

Po li çe ve Bo no la ra Ýliþ kin Ce nev re Bir lik An laþ ma sý (CBA) ve bu CBA’yý ka bul eden ül ke le -
rin he men he men ta ma mýn da bu lun ma yan, Ýs viç re Borç lar Ka nu nun dan alýn mýþ bu lu nan “Ge nel
Hü küm ler”in Türk hu ku ku na kat ký lý ol mak ya nýn da il ke sel ka rar la rýn ve ril me sin de ve öz gün öð re -
ti min ge liþ me sin de et ki li rol oy na dýk la rý dü þü nü le rek ay nen ko run ma la rý uy gun gö rül müþ tür. 

Mad de 645 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 557 nci mad de si nin, dil ye ni leþ tir me si dý þýn da öz de þi olan
bu hük mün doð ru dan kay na ðý Ýsv. BK m. 965’dir. Türk ka nun di li an la yý þý na uy gun ol du ðu için es -
ki me tin “ki’li” cüm le ya pý sýn da da bir de ði þik lik ya pýl ma sý na ge rek gö rül me miþ, mev cut söz di zi -
mi dü ze ni nin Brun ner’in ün lü ta ný mý na da ha uy gun düþ tü ðü dü þü nül müþ tür. Dil arý laþ týr ma sýn da
“bun lar da mün de miç” iba re si nin “bun la rýn içer dik le ri” ve “der me yan edi le me di ði gi bi”nin de “ile -
ri sü rü le me di ði gi bi” iba re siy le tam kar þý lan dý ðý so nu cu na va rýl mýþ týr. 

Mad de 646 - Bi rin ci ve ikin ci fýk ra, 6762 sa yý lý Ka nu nun 558 in ci mad de si nin bi rin ci ve ikin -
ci fýk ra la rýn dan (dil arý laþ tý rýl ma sý ya pýl mýþ ola rak) ay nen alýn mýþ týr. Mad de nin doð ru dan kay na ðý
Ýsv. BK m. 966’dýr. Her iki fýk ra da se net ten do ðan bor cun ye ri ne ge ti ril me si ni, se ne din borç lu su
yö nün den so nuç la rý ný dü zen le mek te dir. Hü küm se net borç lu su üze ri ne ku rul muþ tur. Ýkin ci fýk ra ise
se ne din ib ra zýn da bor cu ye ri ne ge ti ren se net borç lu su nun du ru mu nu be lirt mek te dir. Bi rin ci fýk ra da
vur gu “an cak” ke li me sin de dir. 

Al man ca me tin de bor cun “ifa sý”ndan, Fran sýz ca sýn da ise öden me sin den söz edil miþ tir. Tar týþ -
ma la ra yol aç ma mak için me tin de de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr. An cak kýy met li ev ra kýn içer di ði hak kýn
de ði þik ni te lik te ola bi le ce ði dü þü nü lün ce “öde me” ke li me si nin ge niþ yo rum lan ma sý doð ru olur. 

Mad de 647 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 559 un cu mad de sin den, di li arý laþ tý rý la rak ay nen alý nan
mad de her tür de ki, ha mi li ne, em re ve na ma ya zý lý kýy met li ev rak ta söz leþ me ye da ya lý ola rak mül -
ki ye tin ge çi ril me si ne ve ya sý nýr lý bir aynî hak ku rul ma sý na iliþ kin ku ral la rý ön gör mek te dir. Aný lan
mad de nin içer di ði hü küm ler kýy met li ev ra ka iliþ kin ka nun dan do ðan mül ki yet ge çiþ le ri (mi ras, bir -
leþ me, bö lün me gi bi) ile aynî hak ku ru luþ la rý na (ka nunî re hin gi bi) uy gu lan maz.

Mad de 648 - Bu mad de nin ikin ci fýk ra sý iki de ði þik lik le 6762 sa yý lý Ka nu nun 560 ýn cý mad de -
sin den alýn mýþ týr. De ði þik lik ler do la yý sýy la Ýsv. BK m. 968 ile kar þý laþ týr ma ya pý la rak mad de de ðer -
len di ril miþ tir. De ði þik lik ler den bi rin ci si mev cut met nin ikin ci fýk ra sýn da ki “tam ci ro” iba re si nin “ci -
ro”ya çev ril miþ ol ma sý dýr. Kay nak Ýsv. BK m. 968 (2)’nin Fran sýz ca met nin de yer alan “tam ci ro”
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te ri mi ya nýl tý cý dýr. Al man ca met nin de kul la ný lan “dol du rul muþ ci ro” iba re si ise pek bir an lam ifa de
et me mek te dir. Çün kü, borç lu, meþ ru ha mi lin be lir le ne bil me si için son ci ro nun be yaz ci ro ol ma ma -
sý ný is ti yor sa ha mil be yaz ci ro yu, mev cut 596 (2)’nin 1 no.lu, Ta sa rý nýn  684 ün cü mad de si nin ikin -
ci fýk ra sý nýn (a) ben di ne gö re dol du ra bi lir. Bu se bep le ge nel ola rak “ci ro” te ri mi nin kul la nýl ma sý ye -
ter li dir. Ak si hal de be yaz ci ro nun em re ya zý lý se ne din dev ri ne yet me di ði gi bi bir an lam çý ka bi lir. Be -
yaz ci ro da se ne din zýl yet li ði nin ge çi ril me siy le bir lik te se ne din dev ri için ye ter li dir. Ýkin ci de ði þik -
lik ise es ki me tin de ki “tes lim” ye ri ne kay na ða uy gun ola rak “zil yet li ðin ge çi ril me si” kav ra mý nýn
kul la nýl mýþ ol ma sý dýr. Çün kü kay nak Ýsv. BK m. 968 (2)’nin Al man ca sýn da “tes lim” an la mý na ge -
len “Über ga be” ye ri ne “ge çir me (na kil)” kar þý lý ðý olan “Über tra gung” ke li me le ri kul la nýl mýþ týr.
Fran sýz ca da ki “trans fer” ise her iki an la mý da ifa de et mek te dir. 

Mad de 649 - Bu mad de 6762 sa yý lý Ka nun dan (di li arý laþ tý rý la rak) ay nen alýn mýþ týr. Hem mev -
cut me tin de hem de kay nak ta dar an lam lý “tes lim” ke li me si yer al dý ðýn dan, ye ni hü küm de bu nok -
ta da bir de ði þik lik ol ma mýþ týr. Ka nu nun 648 in ci mad de si se ne din ge çi þi ne iliþ kin ge nel bir hü küm
iken, 649 un cu mad de si sa de ce hak la rýn ge çi þi ile il gi li dir. Bu na kar þý lýk ci ro ede nin de fi le ri ni dev -
ret mez. Hük mün asýl ön gö rül me ama cý hak la rýn geç ti ði nin be lir til me si dir. Bu se bep le 649 un cu
mad de de ki “tes lim” bir da ral ma yý ifa de et mez. 

Mad de 650 - Tah vi le iliþ kin ge nel ku ral la rý ve özel lik le tah vil öz gür lü ðü nü ko yan bu mad de
(di li arý laþ tý rý la rak) an cak içe ri ðin de bir de ði þik lik ya pýl ma dan 6762 sa yý lý Ka nu nun 562 nci mad -
de sin den ay nen alýn mýþ týr. 

Mad de 651 - Mad de ay nen 6762 sa yý lý Ka nu nun 563 ün cü mad de sin den alýn mýþ olup, doð ru -
dan kay nak Ýsv. BK m. 563’dür. Mad de de (ve Ta sa rý nýn di ðer mad de le rin de yer alan) “za yi” ve “zi -
ya” ke li me le ri ye ri ne Öz türk çe bir ke li me ko nul ma mýþ týr. Bu nun se be bi, her iki ke li me nin tüm an -
lam la rý ný içe re cek uy gun bir kar þý lý ðý nýn bu lu na ma ma sý dýr. “Za yi” ve “zi ya” ke li me le ri ne söz lük ler
esas iti ba rýy la “yit miþ, mah vol muþ” an lam la rý ný ver mek te dir. Yar gý tay ise yi ten (kay bo lan), yýr tý lan,
oku na ma ya cak ka dar tah rip olan, el den her han gi bir þe kil de çý kan (me selâ, ku yu ya dü þen, çý ka rý la -
ma yan, rüz gar da uçan) se net le ri “za yi” ol muþ se net ola rak ka bul edi yor. Bu ke li me ye ri ne “yi ten”
ke li me si nin kul la nýl ma sý ha lin de, kav ra mýn dar yo rum la na bi le ce ðin den, “yi ten, el den çý kan, ha rap
olan” þek lin de bir den çok ke li me nin bir ara da kul la nýl ma sý nýn da ka nun di li ne uy ma ya bi le ce ðin den
en di þe edil miþ tir. “Za yi” bir ke li me de ðil, an lam bi lim yö nün den an lam yük lü bir kav ram ola rak de -
ðer len di ril miþ tir. Me denî Ka nun da da bu tür ke li me le rin ay nen ko run duk la rý sap tan mýþ týr.

Mad de 652 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 563 ün cü mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 653 - Esas kay na ðý Ýsv. BK m. 973 olan bu hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 565 in ci mad -

de sin den ay nen alýn mýþ týr. Ýsv. BK m. 973’de “özel lik le po li çe, bo no, çek ve re hin se net le ri gi bi kýy -
met li ev ra ka iliþ kin özel hü küm ler sak lý dýr” þek lin de ifa de edil miþ bu lu nan hü küm, bi zim es ki ve
ye ni met ni mi ze na za ran, da ha açýk an cak dar dýr. Kap sa mý ge niþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 565 in ci
mad de si nin ama ca da ha uy gun ol du ðu dü þü nül dü ðün den bu mad de bir de ði þik lik ya pýl ma dan arý -
laþ tý rý la rak ak ta rýl mýþ týr. 

ÝKÝN CÝ KI SIM
Na ma Ya zý lý Se net ler

“Na ma ya zý lý se net” te ri mi an la mý ko lay ca an la þý lan yer le þik tek nik bir te rim ol du ðu için, (Ta -
sa rý nýn  bir çok mad de sin de “na ma” ye ri ne “ada” ke li me si kul la nýl dý ðý hal de) 6762 sa yý lý ka nun dan
ay nen alýn mýþ týr. Ay rý ca, bu se ne de “Ada ya zý lý se net” de ni lin ce, uyum ge re ði ha mi li ne ya zý lý se ne -
de de “ta þý ya na ya zý lý se net” adý ve ril me si ge re kir di. Bu nun ya dýr ga na ca ðý gö rü þü aðýr bas mýþ týr.
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“Ha mi li ne se net” için “ta þý ya na se net” for mü lü nün ise ta þý ma hü küm le ri ba ký mýn dan ka rý þýk lýk la ra
yol aça bi le ce ðin den en di þe edil miþ tir. Ni ha yet öð re ti de ve Yar gý tay ka rar la rýn da “Ada ya zý lý se net”
te ri mi ne pek rast la nýl ma dý ðý na da dik kat edil miþ tir.

Mad de 654 - 6762 sa yý lý ka nun dan ay nen Ta sa rý ya alý nan bu hük mün kay na ðý Ýsv. BK m.
974’dür.

Mad de 655 - Bu mad de, 6762 sa yý lý ka nu nun 567 nci mad de si ni kar þý la mak ta dýr. Aný lan 567
nci mad de ise Ýsv. BK m. 975’den alýn mýþ týr. Her iki mad de ara sýn da ki tek fark kay nak ta bi rin ci fýk -
ra da, hük mü müz de ol du ðu gi bi “zo run lu dur” ke li me si ye ri ne “yü küm lü dür” de nil miþ ol ma sý dýr.
“Zo run lu luk” ke li me si nin ve tü rev le ri nin ka nun di lin de ve aka de mik me tin ler de “yü küm lü lük” ve
tü rev le ri ye ri ne kul la nýl dý ðý dik ka te alý na rak 655 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da bu nok ta da de ði -
þik lik ya pýl ma mýþ týr. 

Ýkin ci fýk ra da es ki me tin (arý laþ tý rý la rak) “se ne din ger çek sa hi bi ol du ðu nu is pat eden” þek lin de
ak ta rýl mýþ týr. Oy sa kay nak ta “hak sa hi bi ol du ðu nu is pat eden” de nil miþ tir. Aný lan ve hü küm far ký
ya rat ma yan bu fark lý lýk se be biy le bir de ði þik li ðe gi dil me miþ tir. 

Mad de 656 - Ek sik na ma ya zý lý se net le ri dü zen le yen bu mad de se ne din adýn da kay na ða uy gun
bir de ði þik lik ya pýl ma dan 6762 sa yý lý Ka nu nun 568 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr. Kay nak ta (Ýsv. BK m. 976) se ne din adý “ek sik (to pal) ha mi li ne ya zý lý se net”tir. Türk öð -
re ti sin de, kay nak la ör tü þen bir çe vi ri ya pýl ma sý ge rek ti ði gö rü þü sa vu nul mak la be ra ber, se ne din na -
ma ol du ðu, ya ni ba sit kýy met li ev rak kay dý ya nýn da ha mi li ne kay dýn da ifa de et ti ði dü þü nü le rek,
yer leþ miþ te rim de de ði þik lik ya pýl ma ma sý nýn da ha uy gun ola bi le ce ði dü þü nül müþ tür. Ay rý ca aný lan
se ne din na ma ya zý lý se net le re iliþ kin hü küm ler ara sýn da yer al dý ðý da de ðer len di ril miþ tir.

Mad de 657 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 569 un cu mad de si ni kar þý la mak ta dýr. Mad de nin
kay na ðý Ýsv. BK m. 977’dir.

ÜÇÜN CÜ KI SIM
Hâmi li ne Ya zý lý Se net ler

Mad de 658 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 570 in ci mad de sin den ay nen alý nan bu mad de nin kay nak -
tan tek far ký “hak sa hi bi sa yý la ca ðý” ye ri ne Ýsv. BK m. 978’de “hak sa hi bi ta ný na ca ðý” de nil miþ ol -
ma sý dýr. Her han gi hü küm de ði þik li ði ya rat ma yan bu fark için el li yýl dýr kul la ný lan –yer leþ miþ- met -
ni de ðiþ tir me nin doð ru ol ma ya ca ðý dü þü nül müþ tür. 

Es ki met nin ikin ci fýk ra sý kay nak tan fark lý dýr. Bu fark ye ni me tin de de ko run muþ tur. Kay nak -
ta “mah ke me ve ya po lis çe bir öde me ya sa ðý” ko nul du ðu tak dir de de ni le rek po lis ta ra fýn dan ko nu -
lan öde me ya sa ðý na da ge çer li lik ta nýn mýþ týr. Sis te mi mi ze uy ma yan kay nak hük mü ye ri ne do ðal
ola rak es ki me tin ter cih edil miþ tir. 

Mad de 659 - Kay na ðý Ýsv. BK m. 979 olan bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 571 in ci mad de si -
ni kar þý la mak ta dýr. 

Mad de 660 - Kay na ðý Ýsv. BK m. 980 olan bu mad de 6762 sa yý lý Ka nun dan di li arý laþ tý rý la rak
ay nen alýn mýþ týr. Mad de de yer alan “mu ac cel” ke li me si ye ri ne öz türk çe bir kar þý lýk bu lu na ma mýþ -
týr. Ay rý ca “mu ac cel ol ma” te ri mi nin Türk Borç lar Ka nu nu Ta sa rý sýn da kul la nýl dý ðý be lir len miþ tir
(BK m. 95). Her ne ka dar aný lan Ta sa rý da “mu ac cel borç” için “sü re ye bað lan ma mýþ borç” de nil miþ -
se de, bu te rim den mas tar tü re ti le me miþ ve “... her borç do ðu mu anýn da mu ac cel olur” de nil miþ tir. 

Mad de 661 - Bu mad de, kay na ðý Ýsv. BK m. 981 olan, 6762 sa yý lý Ka nu nun 573 ün cü mad de -
si ni kar þý la mak ta dýr (sa de ce hü küm le rin di li sa de leþ ti ril miþ tir).
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Mad de 662 - Bu mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 574 ün cü mad de sin den ay nen alýn mýþ, sa de ce
ikin ci fýk ra ya kay nak Ýsv. BK m. 982’ye uy gun ola rak “ký yas yo luy la” iba re si ek len miþ tir. 

Mad de 663 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 575 in ci mad de si ni kar þý la yan bu mad de nin kay na ðý Ýsv.
BK m. 983’dür. 

Mad de 664 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 576 ncý mad de si ni kar þý la mak ta dýr. Kay nak Ýsv.
BK m. 984’dür.

Mad de 665 - Kay na ðý Ýsv. BK m. 985 olan bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 577 nci mad de sin -
den ak ta rýl mýþ týr.

Mad de 666 - Kay na ðý Ýsv. BK m. 986 olan bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 578 in ci mad de -
si ni kar þý la mak ta dýr.

Mad de 667 - Kay na ðý Ýsv. BK m. 987 olan bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 579 un cu mad de -
sin den alýn mýþ týr.

Mad de 668 - Kay na ðý Ýsv. BK m. 988 olan bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 580 in ci mad de -
si ni kar þý la mak ta dýr.

Mad de 669 - Kay na ðý Ýsv. BK m. 989 olan bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 581 in ci mad de -
sin den ay nen alýn mýþ týr. 

DÖR DÜN CÜ KI SIM
Kam bi yo Se net le ri

Mad de 670 - Bu hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 582 nci mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. Es ki me -
tin kay nak Ýsv. BK m. 990’dan fark lý dýr. Es ki me tin de çek de kam bi yo se net le ri ne da hil edil miþ ti.
Bir öde me ara cý olan çe kin kam bi yo se ne di ola rak ka bul edil me si Türk öð re ti sin de hak lý ola rak eleþ -
ti ril miþ tir. Ger çek ten Al man ca’da ki “Wech sel”, Fran sýz ca da ki “ef fets de chan ge” te rim le ri kul la nýl -
mýþ týr. “Wech sel” te ri mi po li çe ile bo no yu ifa de eder. Fran sýz ca me tin de ise açýk ça po li çe ve bo no
ka li me le ri kul la nýl mýþ, çe ke yer ver me miþ tir. Ye ni me tin hem te ori hem de kay nak la uyum lu dur. 

BÝ RÝN CÝ BÖ LÜM
Po li çe

BÝ RÝN CÝ AYI RIM
Po li çe nin Dü zen len me si ve Þek li

Mad de 671 - Kay na ðý 19/05/1931 ta rih li Kam bi yo Se net le ri ne Ýliþ kin (Ce nev re) Bir liþ An laþ -
ma sý (CBA) olan bu mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 583 ün cü mad de sin den ay nen Ta sa rý ya ak ta rýl mýþ,
sa de ce “ke þi de” ye ri ne “dü zen le me”, “ke þi de ci” için de “dü zen le yen” ke li me le ri kul la nýl mýþ týr.

Mad de 672 - Kay na ðý CBA m. 2 olan 672 in ci mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 584 ün cü mad de -
si ni kar þý la mak ta dýr. Alýn tý ya pý lýr ken es ki met nin di li ye ni leþ ti ril miþ tir. 

Mad de 673 - Kay na ðý CBA m. 3 olan ve üç fýk ra dan olu þan bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nun da,
üç fýk ra yý da içe re cek þe kil de bir fýk ra da ifa de edil miþ tir. Ýsv. BK m. 993, Alm. Kamb. SK’da da
mad de üç fýk ra dan mey da na gel miþ tir. Ta sa rý met ni, 6762 sa yý lý Ka nu nun 585 in ci mad de si ni ay nen
yan sýt mak ta dýr. 

Mad de 674 - Ad res li ve ika metgâhlý po li çe 6762 sa yý lý Ka nun da, kay nak tan ta ma mýy la fark lý
bir þe kil de dü zen len miþ ti. Ba zý yo rum la ra gö re kay nak ile ay ný so nuç la ra va rý la bil me si müm kün dü.
An cak, hü küm tar týþ ma la ra ve gö rüþ ay rý lýk la rý na yol açý yor du. 674 ün cü mad de de ad res li ve yer le -
þim yer li po li çe kay na ðý uy gun hâle ge ti ril miþ tir. 

Mad de 675 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 587 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen
alýn mýþ týr. Kay nak CBA’nýn 5 in ci mad de si dir.



---- 282 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Mad de 676 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 588 in ci mad de si ni kar þý la mak ta olup, kay nak
CBA’nýn 6 ncý mad de si dir.

Mad de 677 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 589 un cu mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. Mad -
de nin kay na ðý CBA’nýn 7 nci mad de si dir.

Mad de 678 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 590 ýn cý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek alý nan bu mad -
de nin kay na ðý CBA’nýn 8 in ci mad de si dir.

Mad de 679 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 591 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alý nan bu mad -
de nin kay na ðý CBA’nýn 9 un cu mad de si dir.

Mad de 680 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 592 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alý nan bu hük -
mün kay na ðý CBA’nýn 9 un cu mad de si dir. 

ÝKÝN CÝ AYI RIM
Ci ro

Mad de 681 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 593 ün cü mad de si ni kar þý la yan bu mad de nin kay na ðý
CBA’nýn 11 in ci mad de si dir. Mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn es ki ve ye ni met ni kay nak tan ay rýl mak ta -
dýr. Kay nak ta ve Ýsv. BK m. 1001 (1) ile Alm. Kamb. SK 11 (1) hü küm le rin de, her po li çe nin açýk -
ça em re ya zý lý ol ma sa da ci ro ile dev re di le bi le ce ði be lir til miþ, se ne din tes li min den ve da ha ge niþ bir
ifa dey le zil yet li ði nin ge çi ril me sin den söz edil me miþ tir. “Ci ro ve tes lim yo lu ile” iba re si es ki me tin -
de yer al mak ta dýr. Sa de ce ci ro nun po li çe yi dev re de me ye ce ði ya ban cý öð re ti de gö rüþ bir li ði ha lin de
be lir til mek te dir. 

Mad de 682 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 594 ün cü mad de si ni kar þý la yan bu mad de nin kay na ðý
CBA’nýn 16 ncý mad de si dir.

Mad de 683 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 595 in ci mad de sin den ay nen alý nan 683 ün cü mad de nin
kay na ðý CBA’nýn 13 ün cü mad de si dir. 

Mad de 684 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 596 ncý mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. Mad de -
nin doð ru dan kay na ðý CBA’nýn 14 ün cü mad de si dir.

Mad de 685 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 597 nci mad de sin den ay nen alýn mýþ olup, doð -
ru dan kay nak CBA’nýn 15 in ci mad de si dir. 

Mad de 686 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 598 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek alý nan bu mad -
de nin kay na ðý CBA’nýn 16 ncý mad de si dir. Mev cut me tin de ki “mü te sel sil ve bir bi ri ne bað lý ci ro lar -
dan an la þýl dý ðý üze re” iba re si ay nen ko run muþ tur. An cak, “mü te sel sil” iba re si nin ke sin ti ye uð ra ma -
mýþ “bir bi ri ne bað lý”nýn ise bir ci ro zin ci ri ni ifa de et ti ði ne ge rek çe de vur gu yap mak ge re ði du yul -
muþ tur.

Mad de 687 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 599 un cu mad de si ni kar þý la mak ta dýr. Mad de nin
kay na ðý, CBA’nýn 17 nci mad de si dir.

Mad de 688 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 600 ün cü mad de sin den ay nen alýn mýþ olup, kay -
nak CBA’nýn 18 in ci mad de si dir. Hük mün di li ye ni leþ ti ril miþ tir.

Mad de 689 - Bu mad de, di li gün cel leþ ti ri le rek 6762 sa yý lý Ka nu nun 601 in ci mad de sin den
alýn mýþ olup, kay na ðý CBA’nýn 19 un cu mad de si dir.

Mad de 690 - Bu mad de, di li gün cel leþ ti ri le rek 6762 sa yý lý Ka nu nun 602 nci mad de sin den alýn -
mýþ týr. Mad de nin kay na ðý CBA’nýn 20 nci mad de si dir. 
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ÜÇÜN CÜ AYI RIM
Ka bul ve Aval

Mad de 691 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 603 ün cü mad de si ni kar þý la mak ta dýr. Mad de nin
kay na ðý CBA’nýn 21 in ci mad de si dir. Es ki me tin de ki “elin de tu tan” iba re si ye ri ne “elin de bu lun du -
ran” iba re si Türk çe ye da ha uy gun gö rü le bi lir di. An cak “elin de tu tan” for mü lü nün el li yýl uy gu la na -
rak yer leþ ti ði dü þü nü le rek kü çük bir fark için bi lim sel ve ka rar lar la olu þan bi ri ki min fe da edil me -
me si dü þün ce si ne aðýr lýk ta nýn dý.

Mad de 692 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 604 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ak ta rýl mýþ týr. Mad de nin kay na ðý CBA’nýn 22 nci mad de si dir.

Mad de 693 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 605 in ci mad de si ni kar þý la mak ta dýr. Mad de nin
kay na ðý CBA’nýn 23 ün cü mad de si dir.

Mad de 694 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 606 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da, hâmi lin ka bu le ar ze -
di len po li çe yi mu ha ta býn eli ne ver me ye mec bur ol ma dý ðý ya zý lýy dý. Bu hü küm öð re ti de eleþ ti ri li yor
ve ama cýn, hâmi lin po li çe yi mu ha ta býn nez din de bý rak ma ya mec bur ol ma dý ðý "hak lý ola rak" be lir -
ti li yor du. Ger çek ten de mu ha tap hâmil den po li çe yi er te si gün bir da ha ken di si ne ib raz et me si ni is -
te miþ se, hâmil bu ta le bi ka bul et mek zo run da dýr. An cak, po li çe yi mu ha ta býn nez din de bý ra ka maz.
Bu se bep le, 694 ün cü mad de de, es ki me tin de ol du ðu gi bi "eli ne ver me ye mec bur de ðil dir" ye ri ne
"elin de bý rak mak la yü küm lü de ðil dir" de nil miþ tir. 

Mad de 695 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 607 nci mad de sin de ve di ðer ba zý mad de ler de po li çe nin "ön
ta ra fý"ndan söz edil miþ tir. Oy sa, po li çe nin ön ta ra fý doð ru bir Türk çe ol ma dý ðý gi bi ama cý da ifa de
et me mek te dir. Onun için, 695 in ci mad de de ve di ðer mad de ler de "ön yü zü" iba re si kul la nýl mýþ týr. 

Mad de 696 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 608 in ci mad de si ni kar þý la mak ta dýr. Hük mün
kay na ðý CBA’nýn 26 ncý mad de si dir.

Mad de 697 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 609 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
alýn mýþ týr. Kay nak CBA’nýn 17 nci mad de si dir. Açýk lý ðý ve kay nak la uyu mu sað la mak ama cýy la bi -
rin ci fýk ra ya “nez din de” ke li me si ek len miþ tir. Ýsv. BK’nýn 1017 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn
Fran sýz ca met nin de “biz zat mu ha ta býn yer le þim ye rin de” de nil miþ ol ma sý na rað men es ki me tin ko -
run muþ tur. Çün kü, Fran sýz ca çe vi ri hük mü da ralt mak ta dýr. Alm. Kamb. SK’nýn 27 nci mad de si nin
ikin ci fýk ra sý da hük mü müz de ol du ðu gi bi “mu ha ta býn nez din de” de mek te dir. 

Ýkin ci fýk ra, mu ha ta býn öde me ye ri gös ter me si ne ola nak ver mek te dir. Mu ha ta býn yer le þim ye -
ri, bü ro su, sa hi bi ol du ðu þir ke tin ad re si mu ha ta býn “nez di” ola rak gös te ril miþ ola bi lir. Tüm bu ola -
sý lýk lar da mu ha tap öde me ye ri ni, me selâ x ban ka sý nýn bir þu be si ni gös te re bil me li dir. Ban ka öde me
için - ka nu nen - yet ki li dir; yü küm lü ola bil me si için nez din de ye ter li kar þý lýk bu lun ma sý ve müþ te ri -
nin bu yol da ta li mat ver miþ ol ma sý ge re kir.

Mad de 698 - Bu mad de, bir de ði þik lik le 6762 sa yý lý Ka nu nun 610 un cu mad de sin den alýn mýþ -
týr. Mad de nin kay na ðý CBA’nýn 28 in ci mad de si dir. De ði þik lik ikin ci fýk ra da dýr. Es ki me tin de “öde -
me den im ti na ha lin de” de nil miþ tir. Ýle ri de “Be þin ci Ay rým”ýn üst baþ lý ðý se be biy le de açýk la na ca ðý
üze re, “öde me me ye ri ne” “öde me den im ti na” gi bi yo rum güç lük le ri ya ra ta bi le cek bir iba re nin kul -
la nýl ma sý için hiç bir se bep yok tur. “Öde me den im ti na” zi hin ler de öde me den bir se bep le ka çýn ma sa -
ný sý ný da ya ra ta bi lir. Kay nak ile Ýs viç re (Ýsv. BK m. 1018.1), Al man ya (Alm. Kamb. SK m. 28) ve
Fran sa (FR. TK m. L. 511-52 vd) ka nun la rý da öde me me ke li me si ne doð ru dan doð ru ya yer ver miþ -
ler dir. Bu se bep le Ta sa rý met nin de, açýk ve sa de bir ifa de ile “öde me me” ke li me si ter cih edil miþ tir. 
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Mad de 699 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 611 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, ak si sa bit olun ca ya
ka dar ka bul þer hi nin po li çe nin ge ri ve ril me sin den ön ce çi zil di ði nin "ad do lun du ðu" be lir til miþ tir.
Oy sa, kay nak ve ger çek hu kukî du rum bir ad do lun ma yý de ðil, ka ri ne yi iþa ret et mek te dir. Bu se bep -
le, 699 un cu mad de nin bi rin ci fýk ra sý kay na ða uy gun hâle ge ti ril miþ tir. 

Mad de 700 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 612 nci mad de si ni kar þý la mak ta dýr. Mad de nin
kay na ðý CBA’nýn 30 un cu mad de si dir. 

Mad de 701 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 613 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr. Mad de nin kay na ðý CBA’nýn 31 in ci mad de si dir. “Aval için dir” iba re si hük mün Fran -
sýz ca met nin den Türk çe’ye çev ril miþ tir. Alm. Kamb. SK’nýn 31 in ci mad de sin de “ke fil ola rak” de -
nil miþ tir. Bu nun se be bi Al man Ka nu nun da aval ye ri ne “po li çe ke fa le ti” te ri mi nin kul la nýl mýþ ol ma -
sý dýr. Mev cut me tin de ve Ta sa rý da “aval” te ri mi ter cih edil di ðin den dü zen le me ler bu te ri me gö re ya -
pýl mak ta dýr. 

Mad de 702 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 614 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek alý nan bu
mad de nin kay na ðý CBA’nýn 32 nci mad de si dir. 

DÖR DÜN CÜ AYI RIM
Öde me

Mad de 703 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 615 in ci mad de sin de bir bi ri ni ta kip eden vâde le ri gös te ren
po li çe le rin bâtýl ol du ðu ya zý lý dýr. Oy sa, söz ko nu su olan bir bi ri ni ta kip eden çe þit li vâde ler dir. 703
ün cü mad de bu na uy gun ola rak dü zel til miþ tir. 

Mad de 704 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 616 ncý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek alý nan bu mad -
de nin kay na ðý CBA’nýn 34 ün cü mad de si dir. Ýsv. BK’nýn Al man ca ve Fran sýz ca met nin de bi rin ci
fýk ra nýn bi rin ci cüm le sin de “öde nir” ye ri ne “mu ac cel” olur de nil miþ tir. Bir hü küm far ký ya rat ma dý -
ðý için Ta sa rý da aný lan me tin le re uyum sað la yan bir dü zelt me ya pýl ma mýþ týr. Ay rý ca söz ko nu su ya -
ban cý ka nun la rýn il gi li mad de le ri nin ke nar baþ lýk la rýn da “gö rül dü ðün de öde ne cek po li çe” de nil miþ
ol ma sý “öde nir” ifa de si nin ama ca da ha uy gun ol du ðu sa vý ný güç len dir miþ tir. 

Mad de 705 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 617 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek alý nan bu mad -
de nin kay na ðý CBA’nýn 35 in ci mad de si dir.

Mad de 706 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 618 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek, Ta sa rý ya yan -
sý tý lan bu hük mün kay na ðý CBA’nýn 36 ncý mad de si dir. 

Mad de 707 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 619 un cu mad de sin den Ta sa rý ya ak ta rý lan bu hük mün kay -
na ðý CBA’nýn 37 nci mad de si dir. Ýsv. BK’nýn 1027 nci mad de si nin Fran sýz ca sýn da dör dün cü fýk ra -
da “ama cýn baþ ka ol du ðu” ye ri ne “ama cýn de ði þik ku ral lar ka bul et mek ol du ðu” de nil miþ tir. Ta sa -
rý da Fran sýz ca met ne uy gun bir de ði þik li ðe ge rek gö rül me miþ tir.

Mad de 708 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 620 nci mad de si ni, di li ni ye ni leþ ti re rek, Ta sa rý ya ak ta ran bu
mad de nin kay na ðý CBA’nýn 38 in ci mad de si dir. Ta kas oda sý na ib raz iþ le mi ulu sal ka nun lar da fark -
lý dü zen len miþ tir. Ba ký nýz. Ýsv. BK m. 1028 (2) ve Alm. Kamb. SK 38 (3).

Mad de 709 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 621 in ci mad de si ni kar þý la yan bu mad de nin kay na ðý
CBA’nýn 39 un cu mad de si dir.

Mad de 710 - 6762 sa yý lý Ka nu nun vâde den ön ce ve vâde sin de öde me yi dü zen le yen 622 nci
mad de si nin ikin ci fýk ra sý vâde den ön ce öde yen mu ha ta býn bu yüz den do ða cak me su li ye ti ken di üze -
ri ne al mýþ ol du ðu ifa de edil miþ ti. Oy sa, hü küm de söz ko nu su olan me su li yet de ðil vâde den ön ce
öde me nin do ðu ra bi le ce ði teh li ke dir. Bu se bep le 710 un cu mad de ikin ci fýk ra sýn da hük mü kay na ða
uy gun bir þe kil de dü zen le miþ tir. 
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Mad de 711 - Hü küm ve özel lik le bi rin ci fýk ra kay na ða uy gun hâle ge ti ril miþ tir. 
Mad de 712 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 624 ün cü mad de sin de borç lu nun mas raf ve ha sar hâmi le ait

ol mak üze re po li çe nin be de li ni no te re tev di ede bi le ce ði hü küm al tý na alýn mýþ tý. Oy sa, söz ko nu su
olan ha sar de ðil risk tir. Hük mün ha sar ile hiç bir il gi si yok tur. Bu se bep le, mad de kay na ða uy gun
hâle ge ti ril miþ tir. 

BE ÞÝN CÝ AYI RIM
Ka bul Et me me ve Öde me me Hal le rin de Baþ vur ma Hak la rý

Mad de 713 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 625 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ve ikin ci fýk -
ra da þýk lar, (a), (b) ve (c) al týn da ya zý la rak Ta sa rý ya alý nan bu mad de nin kay na ðý CBA’nýn 43 ün cü
mad de si dir. Ýsv. BK’nýn 1033 (2)/2 nci hük mün Fran sýz ca sýn da öde me le rin ta til edil di ði nin bir mah -
ke me ka ra rýy la be lir len miþ ol ma sýn dan sö ze dil miþ tir. Hük mün Al man ca met nin de bu lun ma yan bu
þar týn Türk sis te mi ne uy ma dý ðý, çün kü öde me le rin ta ti li nin ka ra ra bað la na ca ðý bir da va nýn ve ya baþ -
ka bir usu lün bu lun ma dý ðý be lir le ne rek mev cut me tin de ði þik lik ya pýl ma dan Ta sa rý ya yan sý týl mýþ týr.

Mad de 714 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 626 ncý mad de sin den Ta sa rý ya di li gün cel leþ ti ri le rek ak ta -
rý lan bu hük mün kay na ðý CBA’nýn 44 ün cü mad de si dir.

Mad de 715 - Bu hük mün kay na ðý 6762 sa yý lý Ka nu nun 627 nci mad de si dir. Çün kü CBA hük -
mü ka bul et me me nin ve ya öde me me nin sap ta týl ma sý nýn (sap tan ma sý) araç ve þek li ni ulu sal hu kuk -
la ra bý rak mýþ týr. Aný lan hük mün bir di ðer kay na ðý olan Ýsv. BK m. 1035 vd.’de no ter pro tes to su ka -
bul et me me ve öde me me nin sap ta týl ma sý ara cý ola rak ka bul edil miþ, 6762 sa yý lý Ka nun da bu hü -
küm ler den esin le ne rek dü zen le me ler ge tir miþ tir. Yer le þik ve gü ven li olan bu sis tem de de ði þik lik ya -
pýl ma sý na ge rek gö rül me miþ tir. 

Mad de 716 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 628 in ci mad de si ni kar þý la yan bu hük mün kay na ðý Ýsv.
BK m. 1036’dýr. 

Mad de 717 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 629 un cu mad de si ni kar þý la yan bu hük mün kay na ðý Ýs.
BK m. 1037’dir.

Mad de 718 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 630 un cu mad de si ni kar þý la yan bu hük mün kay na ðý Ýsv.
BK m. 1038’dir.

Mad de 719 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 631 in ci mad de sin de bir po li çe yi ka bul ve te di ye ede cek
bir den çok borç lu la rýn hep si için tek pro tes to bel ge si dü zen le ne bi le ce ði be lir til miþ tir. Oy sa, kay nak -
ta po li çe ye iliþ kin bir edi min bir den faz la yü küm lü ta ra fýn dan ifa sý nýn is ten me si nin zo run lu ol ma sý
var sa yý mý söz ko nu su dur. Ay rý ca, bu var sa yým da tek pro tes to bel ge si nin dü zen le ne bi le ce ði de ðil dü -
zen len me si ön gö rül müþ tür. Hü küm kay na ða uy gun hâle ge ti ril miþ tir. 

Mad de 720 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 632 nci mad de si ni kar þý la yan bu hük mün kay na ðý Ývs. BK
m. 1040’dýr. Çün kü bu hü küm de CBA’nýn ulu sal dü zen le me ye bý rak tý ðý bir ko nu ile il gi li dir.

Mad de 721 - CBA’nýn dü zen len me si ni ulu sal hu kuk la ra bý rak tý ðý 6762 sa yý lý Ka nu nun 633 ün -
cü mad de si ni kar þý la yan bu hük mün kay na ðý Ývs. BK m. 1041’dir.

Mad de 722 - Bu hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 634 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek
alýn mýþ týr. Yer le þik uy gu la ma hü küm le ri içe ren aný lan mad de de her han gi bir de ði þik lik yap ma ya ge -
rek gö rül me miþ tir.

Mad de 723 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 635 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alý nan 723 ün -
cü mad de hü küm le rin de de de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr. 

Mad de 724 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 636 ncý mad de sin den alýn mýþ týr. Mad de nin di li
gü nü mü ze uy du rul muþ tur.
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Mad de 725 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 637 nci mad de si ni kar þý la yan bu hü küm de de ði þik lik ya pýl -
ma sý ný ge rek ti re cek her han gi bir se bep ve ge liþ me sap tan ma mýþ týr. 

Mad de 726 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 638 in ci mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. Mad de -
nin di li gü nü mü zün türk çe si ne uy du rul muþ tur.

Mad de 727 - Bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 639 un cu mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 728 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 640 ýn cý mad de si ni kar þý la yan bu mad de mev cut met ni ay -

nen ko ru mak ta dýr.
Mad de 729 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 641 in ci mad de sin den ay nen alýn mýþ sa de ce di -

li ye ni leþ ti ril miþ tir.
Mad de 730 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 642 nci mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 731 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 643 ün cü mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 732 - 6762 sa yý lý Ka nun da se bep siz zen gin leþ me 644 ün cü mad de de ba zý hu sus lar, ge -

re ði yok ken pa ran tez için de ya zý la rak ka rý þýk bir þe kil de dü zen len miþ ti. 732 nci mad de hük mün an -
la mý ný ve sis te mi ni de ðiþ tir me den da ha açýk bir ifa de ile ka le me alýn mýþ týr. Ay rý ca, Ta sa rý met ni ne,
mev cut me tin de ve kay nak ta bu lun ma yan bir özel za ma na þý mý sü re si hük me ek len miþ tir. Bu sü re
Yar gý ta yýn yer le þik ka rar la rýn da ka bul edil di ði üze re zen gin leþ me nin oluþ tu ðu ta rih ten iti ba ren bir
yýl dýr. 

Mad de 733 - Po li çe kar þý lý ðý nýn dev ri de 6762 sa yý lý Ka nu nun 645 in ci mad de si ne na za ran da -
ha an la þý la bi lir bir þe kil de ka le me alýn mýþ, bu ara da mad de nin di li ye ni leþ ti ril miþ tir.

Mad de 734 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 646 ncý mad de sin den di lin de ge rek li de ði þik lik -
ler ya pý la rak ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 735 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 647 nci mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 736 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 648 in ci mad de sin den ay nen alý nan bu mad de de her han gi

bir de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr.
Mad de 737 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 649 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek

ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 738 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 650 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 739 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 651 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 740 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 652 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 741 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 653 ün cü mad de si nin di li gün cel leþ ti ri le rek tek -

ra rý dýr.
Mad de 742 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 654 ün cü mad de si nin tek ra rý ni te li ðin de dir.

AL TIN CI AYI RIM
Po li çe Nüs ha la rý ve Po li çe Su ret le ri

Mad de 743 - Faz la bir uy gu la ma sý bu lun ma yan bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 655 in ci mad -
de sin den di lin de ba zý de ði þik lik ler ya pý la rak ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 744 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 656 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 745 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 657 nci mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 746 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 658 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -

nen alýn mýþ týr. 
Mad de 747 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 659 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek

ay nen alýn mýþ týr. 
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YE DÝN CÝ AYI RIM
Çe þit li Hü küm ler

Mad de 748 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 660 ýn cý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr. 

Mad de 749 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 661 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr. 

Mad de 750 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 662 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr. 

Mad de 751 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 663 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr. 

Mad de 752 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 664 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr. 

Mad de 753 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 665 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr. 

Mad de 754 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 666 n cý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr. 

Mad de 755 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 667 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr. 

Mad de 756 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 668 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
alýn mýþ týr. An cak aný lan Ka nu nun üçün cü fýk ra sý 01/07/2005 ta rih li ve 5378 sa yý lý Özür lü ler ve Ba -
zý Ka nun ve Ka nun Hük mün de Ka rar na me ler de De ði þik lik Ya pýl ma sý Hak kýn da Ka nu nun 50 nci
mad de siy le yü rür lük ten kal dý rýl dý ðýn dan Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

Mad de 757 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 669 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr. 

Mad de 758 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 670 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr. 

Mad de 759 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 671 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 760 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 672 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 761 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 673 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 762 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 674 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 763 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 675 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 764 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 676 ncý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 765 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 677 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

SE KÝ ZÝN CÝ AYI RIM
Ka nun lar Ýh ti la fý

Mad de 766 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 678 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.
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Mad de 767 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 679 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 768 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 680 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 769 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 681 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 770 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 682 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 771 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 683 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 772 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 684 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 773 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 685 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 774 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 686 ncý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 775 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 687 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

ÝKÝN CÝ BÖ LÜM
Bo no ve Em re Ya zý lý Se net

Mad de 776 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 688 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 777 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 689 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 778 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 690 ýn cý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 779 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 691 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM
Çek

BÝ RÝN CÝ AYI RIM
Çek le rin Dü zen len me si ve Þek li

Mad de 780 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 692 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr. 

Mad de 781 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 693 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 782 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 694 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 783 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 695 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 784 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 696 ncý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 785 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 697 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 786 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 698 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 787 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 699 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.
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ÝKÝN CÝ AYI RIM
De vir

Mad de 788 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 700 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr. Mad de de yer alan “tes lim” ye ri ne “zil yed li ðin ge çi ril me si” iba re si kul la nýl mýþ týr. 

Mad de 789 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 701 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 790 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 702 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 791 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 703 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 792 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 704 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 793 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 705 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

ÜÇÜN CÜ AYI RIM
Öde me ve Öde me me

Mad de 794 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 706 ncý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 795 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 707 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 796 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 708 in ci mad de sin den, bir önem li de ði þik lik ya -
pý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 708 ve 729 un cu mad de le ri
ara sýn da bir uyum suz luk bu lun mak ta dýr. 6762 sa yý lý Ka nu nun Ta sa rý nýn 817 nci mad de si ne ay nen
yan sý týl mýþ bu lu nan hük mü, Ka nu nun kýy met li ev ra ka iliþ kin hü küm le rin de gös te ri len sü re le rin he -
sap lan ma sý sý ra sýn da bun la rýn baþ la dý ðý gü nün sa yýl ma ya ca ðý ný ifa de eder ken mev cut 708 in ci mad -
de her han gi bir açýk lý ðý içer me mek te dir. Ka nu nun bu sus kun lu ðu kar þý sýn da mev cut 708 in ci mad -
de nin bi rin ci fýk ra sý nýn yo ru mun da öð re ti de gö rüþ ay rý lýk la rý ol muþ tur. Ba zý ya zar lar ib raz sü re le ri -
nin çe kin dü zen len di ði gün baþ la ma sý ge rek ti ði gö rü þü nü sa vu nur ken ba zý la rý 729 un cu mad de ye
da ya na rak sü re nin er te si gün baþ la ma sý ge rek ti ði ni ifa de et miþ ler dir. Ta sa rý nýn 796 ncý mad de si ne
ko nu lan bir hü küm le bu tar týþ ma or ta dan kal dý rýl mýþ ve 796 ncý mad de ile Ta sa rý nýn 817 nci mad -
de si ara sýn da uyum sað lan mýþ týr. 

Mad de 797 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 709 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 798 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 710 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 799 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 711 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ve
üçün cü fýk ra ya yer ve ril mek si zin Ta sa rý ya alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun “Ke þi de ci çe kin ken di -
si nin ve ya üçün cü bir kim se nin elin den rý za sý ol mak sý zýn çýk mýþ ol du ðu id di asýn da ise mu ha ta bý çe -
ki öde mek ten me ne de bi lir.” þek lin de ki hük mü CBA’nýn 32 nci mad de sin de yer al ma mak ta dýr. 6762
sa yý lý Ka nun, mad de nin üçün cü fýk ra sý ný Ýsv. BK. m. 1119 (3) hük mün den ay nen ak tar mýþ týr. Kay -
nak öð re ti de de tar týþ ma la ra yol açan, amaç ve fay da sý pek be lir le ne me yen bu hü küm, Tür ki ye’de
yan lýþ an la ma la ra ne den ol muþ ve çe kin ni te li ðiy le bað daþ tý rýl ma sý müm kün ol ma yan bir uy gu la ma -
nýn yer leþ me si ne de se be bi yet ver miþ tir. Ka rý þýk lýk ya rat mak tan baþ ka hiç bir ya rar sað la ma yan ve
çe kin de ðe ri ni dü þü ren bu hü küm kal dý rýl mýþ týr.  
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Mad de 800 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 712 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 801 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 713 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 802 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 714 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 803 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 715 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 804 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 716 ncý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 805 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 717 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 806 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 718 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 807 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 719 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 808 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 720 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 809 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 721 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 810 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 722 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 811 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 723 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

DÖR DÜN CÜ AYI RIM
Çe þit li Hü küm ler

Mad de 812 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 724 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 813 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 725 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 814 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 726 ncý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 815 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 727 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 816 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 728 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 817 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 729 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 818 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 730 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

BE ÞÝN CÝ AYI RIM
Ka nun lar Ýh ti la fý

Mad de 819 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 731 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.
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Mad de 820 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 732 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 821 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 733 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 822 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 734 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 823 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 735 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

BE ÞÝN CÝ KI SIM
Kam bi yo Se net le ri ne Ben ze yen Se net ler ve Di ðer Em re Ya zý lý Se net ler

Mad de 824 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 736 ncý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 825 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 737 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 826 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 738 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr. 

Mad de 827 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 739 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 828 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 740 ýn cý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 829 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 741 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 830 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 742 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 831 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 743 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

AL TIN CI KI SIM
Mak buz Se ne di ve Va rant

Mad de 832 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 744 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 833 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 745 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 834 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 746 ncý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 835 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 747 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 836 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 748 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 837 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 749 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 838 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 750 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr. Mad de de ki “tes lim” ke li me si ye ri ne “zil yed li ðin dev ri” iba re si nin kul la ný lýp kul la ný -
la ma ya ca ðý tar týþ ma lý ol du ðun dan hü küm de her han gi bir de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr. 
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Mad de 839 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 751 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 840 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 752 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 841 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 753 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 842 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 754 ün cü mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 843 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 755 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 844 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 756 ncý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 845 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 757 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 846 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 758 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 847 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 759 un cu mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek
ay nen alýn mýþ týr.

Mad de 848 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 760 ýn cý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

Mad de 849 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 761 in ci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ay -
nen alýn mýþ týr.

DÖR DÜN CÜ KÝ TAP
Ta þý ma Ýþ le ri

BÝ RÝN CÝ KI SIM
Ge nel Hü küm ler

850 ilâ 855 in ci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu nun 762 ilâ 767 nci mad de le ri, “Ta þý ma Ýþ le ri ve Ta þý ma Se -

ne di” hak kýn da ki ge nel hü küm le ri içer mek te dir. Ta sa rý da, bu sis tem ko run muþ ve ay rý bir Ki tap ha -
li ne ge ti ril miþ olan “Ta þý ma Ýþ le ri”ne iliþ kin ge nel hü küm le re, 850 ilâ 855 in ci mad de ler de yer ve -
ril miþ tir. Ýþ bu Dör dün cü Ki ta býn ha zýr lan ma sýn da ge niþ öl çü de ya rar la ný lan, 25/06/1998 ta rih li Al -
man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu, Al man ya’da da ha ön ce mev cut olan çok sa yý da hu ku ki dü -
zen le me yi il ga ede rek, tek bir ça tý al týn da top la mýþ týr. Böy le ce, Al man hu ku kun da, “Ta þý ma Ýþ le ri”
hak kýn da bir çer çe ve dü zen le me or ta ya çýk mýþ týr. Türk hu ku kun da böy le bir dü zen le me 6762 sa yý -
lý Ka nu nun 762 ilâ 767 nci mad de le rin de za ten mev cut idi. An cak, me haz Al man Ka nu nu doð rul -
tu sun da ya pý lan de ði þik lik ve dü zen le me ler, Ta sa rý nýn Dör dün cü Ki ta bý nýn özel lik le bi rin ci ve ikin -
ci ký sým la rý ný, Türk ta þý ma hu ku ku nun ge nel hü küm le ri ha li ne dö nüþ tür müþ tür. Bu dü zen le me çer -
çe ve sin de, ka ra yo luy la ve de mir yo luy la ya pý lan ve il gi li mil let le ra ra sý söz leþ me le rin uy gu la ma ala -
ný na gir me yen eþ ya ta þý ma la rý, yol cu ta þý ma la rý, ta þýn ma eþ ya sý ta þý ma sý, de ði þik tür araç lar ile ya -
pý lan (kar ma, kom bi ne) ta þý ma lar ve ta þý ma iþ le ri yük le ni ci le ri hak kýn da uy gu la na cak or tak ku ral -
lar tes pit edil miþ tir. Do la yý sýy la, 6762 sa yý lý Ka nu nun 764 ün cü mad de sin den fark lý ola rak, de mir -
yo luy la ya pý lan ta þý ma lar da ar týk Ta sa rý nýn bu hü küm le ri ne tâbi tu tul muþ tur. Bu na kar þý lýk, de niz
ve ha va yo luy la ya pý lan ta þý ma lar hak kýn da ken di için de ka pa lý ve ge niþ kap sam lý ya sal dü zen le me -
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ler bu lun du ðun dan, 6762 sa yý lý Ka nu nun 764 ün cü mad de si ne uy gun ola rak, Ta sa rý nýn 852 nci mad -
de sin de bu ta þý ma lar ha riç tu tul muþ tur. 1998 ta rih li Re form Ka nu nu ile ge ti ri len Alm.TK’nýn ye ni
450 nci pa rag ra fý, de niz ti ca re ti ne iliþ kin dü zen le me le rin han gi hal ler de iç su ta þý ma la rýn da uy gu la -
na ca ðý ný ön gör mek te dir. An cak, Ta sa rý da böy le bir hük me yer ve ril me si ne ge rek ol ma mýþ týr, çün kü
Ta sa rý nýn 931 in ci mad de si uya rýn ca iç su lar da ya pý lan ta þý ma lar da hi “De niz Ti ca re ti”ne iliþ kin Be -
þin ci Ki ta býn hü küm le ri ne tâbi dir.

Ta sa rý nýn Dör dün cü Ki ta býn da yer alan hü küm ler, 2675 sa yý lý Mil let le ra ra sý Özel Hu kuk ve Usul
Hu ku ku Hak kýn da Ka nun an la mýn da, için de ya ban cý lýk un su ru bu lun ma yan hal ler de uy gu la na cak týr.
Bu na kar þý lýk, ya ban cý lýk un su ru bu lu nan uyuþ maz lýk lar da, ön ce lik le, Tür ki ye’nin ta raf ol du ðu mil -
let le ra ra sý söz leþ me le rin hü küm le ri (CMR, CIV/CIM) doð ru dan tat bik edi le cek; ay rý ca, 2675 sa yý lý
Ka nun hü küm le ri ne gö re ta raf la rýn yap mýþ ola bi le cek le ri hu kuk se çim le ri dik ka te alý na cak týr.

Mad de 850 - Bi rin ci fýk ra: Ta þý yý cý nýn ta ný mý ge niþ an lam ta þýr ve eþ ya, ta þýn ma eþ ya sý, yol -
cu ve kar ma ta þý ma da ki ta þý yý cý yý kap sar. Ta ným de mir yo lu ile ve ya için de de mir yo lu da bu lu nan ta -
þý ma la ra da uy gu la nýr. Bu ta ným, 6762 sa yý lý Ka nu nun 762 nci mad de sin den ta ma men fark lý ku ra -
ma da yan mak ta dýr. Es ki mad de, ta þý yý cý nýn ta ný mýn da yol cu ve/ve ya eþ ya ta þýn ma sýn da ta þý ma üc -
re ti ne vur gu yap mýþ, ta þý ma nýn bir ta þý ma söz leþ me si bað la mýn da ya pýl ma sý ge re ði ni be lirt me miþ ti.
Es ki me tin de ki “ta þý ma iþ le ri ni üze ri ne al mak” iba re si nin ta þý ma nýn ta þý ma söz leþ me si çer çe ve sin -
de ya pýl ma sý þek lin de yo rum lan ma sý müm kün dü. An cak mad de de söz leþ me nin hiç anýl ma ma sý tar -
týþ ma la ra yol açý yor du. 

Bi rin ci fýk ra “bir ta þý ma söz leþ me siy le” di ye rek bu ge rek li li ði be lirt miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu -
nun 762 nci mad de si nin ak si ne ta þý ma üc re tin den hü küm de söz edil me miþ ol ma sý bir ek sik lik de -
ðil dir. Çün kü, mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ta þý ma söz leþ me sin de ta raf la rý nýn edim le ri be lir ti lir ve do -
lay lý ola rak ta þý ma söz leþ me si ta ným la nýr ken ta þý ma üc re ti nin gön de ren ve yol cu ta ra fýn dan öde ne -
ce ði açýk ça ifa de edil miþ tir. 

Bu hü küm do la yý sýy la ha týr ta þý ma sý nýn du ru mu da açýk lýk ka zan mak ta dýr. Bu tür ta þý ma nýn te -
me lin de ta þý ma söz leþ me si bu lun ma dý ðýn dan ha týr ta þý ma sý nýn ta þý yý cý sý 850 nci mad de an la mýn da
“ta þý yý cý” de ðil dir. Di ðer bir so nuç da, Ta sa rý nýn 850 ve de va mýn da ki mad de hü küm le ri ha týr ta þý -
ma la ra (ku ral ola rak) uy gu lan maz.

Ýkin ci fýk ra: Ta þý ma söz leþ me si nin ta raf la rý nýn edim le ri ikin ci fýk ra da gös te ril miþ tir.
Bi rin ci fýk ra da ta ným la nan ta þý yý cý nýn aslî edi mi eþ ya ve yol cu ta þý ma yö nün den fark lý ola rak

be lir til miþ tir. Eþ ya ta þý ma da ta þý yý cý nýn iki edi mi var dýr: (1) Eþ ya yý var ma ye ri ne ta þý mak ve (2) ora -
da eþ ya yý gön de re ne tes lim et mek. Yol cu ta þý ma da ise ta þý ma nýn ni te li ði ge re ði ta þý yý cý nýn sa de ce
yol cu yu var ma ye ri ne ta þý mak (ulaþ týr mak) bor cu var dýr. Ta þý ma ko nu su nun ni te li ði ge re ði ta þý yý cý -
nýn yol cu yu her han gi bir kim se ye ve ya özel ye re tes lim bor cu yok tur. Gön de ren ile yol cu ise ta þý -
ma üc re ti ni öde mek yü küm lü lü ðü al týn da dýr. 

Bu hü küm ile ta þý ma söz leþ me si nin ta ný mýn da üc re tin un sur ni te li ði de vur gu lan mýþ týr. Ha týr ta -
þý ma la rýn da ta raf lar ara sýn da bir söz leþ me iliþ ki si nin var lý ðý ný ka bul eden yo rum la rý bi rin ci ve ikin -
ci fýk ra ile bað daþ týr mak güç tür. 

Üçün cü fýk ra: Bu fýk ra Alm. TK m. 407 (3)’den esin le ne rek ka le me alýn mýþ týr. Ta sa rý nýn 3 ün -
cü mad de si kar þý sýn da bu hük me ge rek ol ma dý ðý dü þü nü le bi lir se de, 851 in ci mad de uya rýn ca ta þý -
ma yý arýzî ola rak üst le nen ki þi hak kýn da da bu Ki tap hü küm le ri uy gu la na ca ðýn dan, hük mün 6762
sa yý lý Ka nu nun 12 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (10) nu ma ra lý ben di doð rul tu sun da mu ha fa za
edil me si ge rek miþ tir. 
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Mad de 851 - Bu mad de kü çük bir de ði þik lik le 763 ün cü mad de nin tek ra rý dýr. 6762 sa yý lý Ka -
nun met ni  eþ ya ve yol cu ta þý ma nýn arýzî ya pýl ma sý ha lin de ikin ci ký sým hü küm le ri nin doð ru dan uy -
gu la na ca ðý ný ön gör müþ tü. 851. mad de ise ký yas yo lu ile uy gu la ma hük mü nü ge ti re rek yar gý ca sý nýr -
lý da ol sa bir tak dir hak ký ver miþ tir. 

Mad de 852 - Mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 764 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr. Bu mad de nin uy -
gu la ma sýn da, Tür ki ye’nin ta raf ol du ðu mil let le ra ra sý söz leþ me le rin, þart la rý oluþ muþ sa, ön ce lik le
uy gu la na ca ðý sa bit tir. Do la yý sýy la, de mir yo lu ta þý ma la rýn da da CO TÝF/CIM-CIV’ýn uy gu la ma ala -
ný bul du ðu hal ler de doð ru dan o mil let le ra ra sý söz leþ me ler, ak si hal de Ta sa rý nýn Dör dün cü Ki ta bý hü -
küm le ri uy gu la na cak týr. 

Mad de 853 - Bu mad de nin ilk cüm le si, esas iti ba rýy la, 6762 sa yý lý Ka nu nun 765 ile 766 ncý
mad de le ri nin tek ra rý dýr; sa de ce di li ye ni leþ ti ril miþ tir. Ta sa rý nýn 902 ilâ 905 in ci mad de le rin de “De -
ði þik Tür Araç lar ile Ta þý ma” dü zen len di ðin den, o hü küm ler le 853 ün cü mad de ara sýn da uyum sað -
lan ma sý ge rek miþ tir. Ni te kim, za rar ye ri nin bi lin di ði hal ler de, 903 ün cü mad de ye gö re, ta þý ma nýn o
kýs mý na uy gu la na cak hü küm ler ge çer li ola cak týr; do la yý sýy la 853 ün cü mad de de ki ge nel ku ral dan
fark lý ola rak, ta þý yý cý ve ya yük le ni ci, so rum lu lu ðu nun, il gi li ta þý ma kýs mý nýn so rum lu luk re ji mi ne
tâbi ol ma sý ný ta lep ede bi le cek tir. Bu se bep le, mad de ye ikin ci bir cüm le ek len miþ ve de ði þik tür araç -
lar ile ya pý lan ta þý ma ya ait dü zen le me ler sak lý tu tul muþ tur. 

Mad de 854 - 6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu nun 766 ncý mad de sin den, “ta þý ma iþ le ri yük le -
ni ci si” ek le ne rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Ta sa rý nýn 928 in ci mad de si, ta þý ma iþ le ri yük -
le ni ci si nin, eþ ya nýn za ra rýn dan do ðan so rum lu lu ðu nu, ge nel ola rak, ta þý yý cý nýn so rum lu lu ðu na iliþ -
kin hü küm le re tâbi tut muþ tur. Do la yý sýy la, Ta sa rý nýn 854 ün cü mad de si ne yük le ni ci nin ek len me me -
si ha lin de, onun hak kýn da so rum lu luk re ji mi nin em re di ci olup ol ma dý ðý te red dü dü do ða bi le cek ti. Bu
te red düt le ri ön le mek üze re mad de nin bi rin ci cüm le si ne “ta þý ma iþ le ri yük le ni ci si” de ek len miþ tir.

Mad de 855 - Bi rin ci fýk ra: Dör dün cü ki tap hü küm le ri ne tâbi ta þý ma dan do ðan her tür lü ta lep
hak la rý bir yýl lýk za ma na þý mý na tâbi dir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra za ma na þý mý sü re si nin baþ lan gý cý ný be lir le mek te dir. Fýk ra nýn bi rin ci
cüm le si 6762 sa yý lý Ka nu nun 767 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan, ikin ci cüm le de ay ný mad de -
nin üçün cü fýk ra sýn dan alý na rak Yar gý tay ka rar la rý ile oluþ muþ bu lu nan bi ri kim ko run muþ tur.

Üçün cü fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 767 nci mad de sin de rü cu hak la rýn da za ma na þý mý nýn ne
za man baþ la ya ca ðý na iliþ kin bir hü küm bu lun mu yor du. Ýkin ci fýk ra hük mü ise rü cu hak la rý na uy gu -
la ma ya mü sa it bir hü küm de ðil di. Bu se bep le, CMR’nin 39 un cu mad de si nin dör dün cü fýk ra sý ve
1998 ta rih li Ka nun ile de ði þik Alm. TK’nýn 439 un cu pa rag ra fý nýn ikin ci fýk ra sý nýn üçün cü cüm le -
si doð rul tu sun da ka le me alý nan üçün cü fýk ra hük mü Ta sa rý ya ek len miþ tir.

Dör dün cü fýk ra : Bu fýk ra, 6762 sa yý lý Ka nu nun 767 nci mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn dan alýn -
mýþ, an cak, Ta sa rý nýn 889 un cu mad de si uya rýn ca “da va hak ký nýn eþ ya nýn ka bu lüy le düþ me si”nin söz
ko nu su ol ma ma sý se be biy le, bu þar tý ön gö ren iba re Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Hak la rýn ko run ma sý için
ya pý la cak ih ta rýn þek li hu su sun da Ta sa rý nýn 18 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý ile uyum sað lan mýþ týr.

Be þin ci fýk ra: Bu fýk ra, 6762 sa yý lý Ka nu nun 767 nci mad de si nin be þin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ,
an cak, CMR’nin 32 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da be nim se nen sü re ka bul edil miþ ve ku sur de -
re ce le ri ba ký mýn dan da Ta sa rý nýn 886 ve 887 nci mad de le rin de, 930 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra -
sýn da (ve “De niz Ti ca re ti”ne iliþ kin Be þin ci Ki ta býn 1187 ve 1267 nci mad de le rin de) ter cih olu nan
ve ko nu ya iliþ kin mil let le ra ra sý söz leþ me le rin hü küm le ri ne da ya nan ifa de esas alýn mýþ týr.

Al týn cý fýk ra: 6762 sa yý lý Ka nu nun 767 nci mad de si nin al týn cý fýk ra sýn dan alý nan bu hü küm de,
Ka nun lar da ya pý lan de ði þik lik ler yü zün den mad de le re ya pý lan yol la ma la rýn te red dü de yol aça bil -
me si se be biy le, Ka ra yol la rý Tra fik Ka nu nun da ki za ma na þý mý na iliþ kin hü küm le re ge nel ola rak yol -
la ma ya pýl ma sý ter cih edil miþ tir. 
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ÝKÝN CÝ KI SIM
Eþ ya Ta þý ma

Mad de 856 - Bi rin ci fýk ra: Ka nu na gö re ta þý ma se ne di nin dü zen len me si zo run lu de ðil dir. Ka -
nun ta þý ma se ne di nin ta raf lar dan bi ri nin ta le bi üze ri ne dü zen len me si ni hük me bað la ya rak 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 768 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan ay rýl mýþ týr. Es ki me tin ta þý yý cý nýn ta lep et me -
si ha lin de gön de re nin se ne di dü zen le ye ce ði ni ön gö rü yor du. Es ki me tin den gön de re nin böy le bir ta -
le bi yok sa ta þý ma se ne di nin dü zen len me ye ce ði an la mý çý ký yor du. Bu nun so nu cu ola rak da ta þý ma
se ne di sa de ce gön de ren ta ra fýn dan im za la na bi li yor du. Oy sa ta þý ma se ne di nin dü zen len me si ba zý
hal ler de gön de re nin de men fa ati ne ola bi lir. Bu se bep le hü küm her iki ta ra fýn ta le bi ne açýk bir þe kil -
de ka le me alýn mýþ ve ay rý ca gön de re nin ta þý ma se ne di ni ta þý yý cý nýn da im za la ma sý ný is te me si ne ola -
nak ve ril miþ tir. Ta þý ma se ne di CMR’nin 5 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na ve Alm. TK m. 408
(2)’ye uy gun ola rak üç öz gün nüs ha ola rak dü zen le nir. Ka nun ta þý ma se ne di nin iki nüs ha ola rak dü -
zen le ne ce ði ni ön gö ren 6762 sa yý lý Ka nu nun 768 in ci mad de sin den ay rýl mýþ týr. Üç öz gün nüs ha þar -
tý ama ca uy gun dur. Çün kü bir nüs ha gön de re ne, bir nüs ha ta þý yý cý ya ait tir; üçün cü nüs ha da eþ ya ya
eþ lik eder. 

Ta þý ma se ne di nin im za sý el le atý lýr. An cak BK m. 12’de ön gö rü len þe kil de de im za la na bi lir.
1526 ncý mad de ye de ba ký nýz. Ta þý ma se ne di kýy met li ev rak de ðil dir. Sa de ce bir is pat se ne di dir. 

Ýkin ci fýk ra: Ka nun ta þý ma söz leþ me si nin ya pýl ma sý ný bir þek le bað la ma mýþ týr. Ta þý ma söz leþ -
me le ri ta raf la rýn kar þý lýk lý ve bir bir le ri ne uy gun ira de le ri ile ku ru lur. Eþ ya nýn ta þý yý cý ya tes li mi,
CMR m. 4 ve 5’e uy gun ola rak ta þý ma söz leþ me si nin var lý ðý na ka ri ne ka bul edil miþ tir. Bu ka ri ne -
nin ak si mu te ber de lil ler le is pat la na bi lir. Ta þý ma se ne di nin söz leþ me nin ku rul ma sýn da et ki si yok tur.
An cak Ta sa rý nýn 858 inci mad de si çer çe ve sin de is pat gü cü var dýr. 

Mad de 857 - CMR m. 6 ve 1998 ta rih li Ka nun la de ði þik Alm. TK’nýn 857 nci pa rag ra fý esas
alý na rak dü zen len miþ tir. Bi rin ci fýk ra, ta þý ma se ne di nin as garî mec bu ri içe ri ði ni gös ter mek te dir. Bu
özel lik le ikin ci fýk ra dan an la þýl mak ta dýr.

Mad de 858 - 1998 ta rih li Ka nun la de ði þik Alm. TK’nýn 409 un cu pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. Ka -
nu nu mu zun dü zen len me si ne gö re ta þý ma se ne di bir kýy met li ev rak de ðil, fa kat her iki ta raf ça im za -
la nan is pat ara cý dýr. Bu se ne din ta þý ma söz leþ mesi nin ku rul ma sýn da her han gi bir et ki si yok tur; söz -
leþ me yi ne ku rar ne de ge çer li hâle ge ti rir. Ta þý ma se ne di nin ka nun da ifa de si ni bu lan is pat gü cü nü
ha iz ola bil me si için þek len ka nu na uy gun dü zen len miþ bu lun ma sý, her þey den ön ce im za yý içer me si
ve 858 in ci mad de de ki ka yýt la rý içer me si ge re kir. Bu ka yýt lar da ki ek sik lik le rin se ne din is pat gü cü -
nü tü müy le mi or ta dan kal dý ra ca ðý, yok sa ek sik olan ka yýt la il gi li ola rak mý gü cü nü yi ti re ce ði so ru -
nu nun çö zü mü öð re ti ye ve yar gý ka rar la rý na ait tir. Ta þý ma se ne din de ya pý lan tek ta raf lý de ði þik lik -
ler ku ral ola rak se ne din is pat gü cü nü et ki le mez. Ýs pat gü cü gön de ri le ne kar þý dýr. Ýs pat gü cü nün et -
ki si eþ ya nýn tes li mi ve ka bu lü ile baþ lar. Ak si is pat edi le bi lir. Se ne din öde me yö nün den önem li iþ -
le vi var. Ta þý ma se ne di mal la rýn uy gun tes lim edil di ði an la mý na ge lir.

Þek le uy gun olan se ne din is pat gü cü tam bir ka ri ne oluþ tu rur. Sa de ce ta þý yý cý im za la mýþ sa bir
te sel lüm se ne di dir.

Ger çe ðe uy ma yan bir se net gön de re nin ve ta þý yý cý nýn so rum lu lu ðu nu et ki le ye bi lir. Özel lik le
so rum suz luk hal le ri yö nün den ge çer li dir. 

Mad de 859 - Bu hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 770 in ci mad de si nin tek ra rý dýr. 
Mad de 860 - Hük mün kay na ðý CMR’nin 11 in ci mad de si dir. Alm. TK m. 413’de hük mün sý -

nýr la rý nýn çi zil me sin de dik ka te alýn mýþ týr. Þöy le ki, hü küm CMR’den ay nen ak ta rýl mýþ týr. Özel lik le
so rum lu luk yö nün den ko mis yon cu ile bað lan tý ku rul ma mýþ týr.
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Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra, ihlâli, 864 ün cü mad de de ön gö rü len mü ey yi de ile kar þý lan mýþ bu -
lu nan, gön de ren yö nün den ger çek bir hu kukî yü küm lü lük oluþ tu ran bir hü küm dür. Söz ko nu su bel -
ge ler res mi, özel lik le güm rük iþ lem le ri için ge rek li bu lu nan bil gi ve bel ge ler dir. Güm rük be yan na me -
le ri, sað lý ða, gü ven li ðe, ter mi nal le re, po li se iliþ kin bel ge ve ra por lar gi bi. Aný lan bel ge ler gön de ren ta -
ra fýn dan eþ ya nýn tes li min den ön ce ta þý yý cý nýn ta sar ru fu na bý ra kýl ma lý dýr. Önem li olan ta þý yý cý nýn bel -
ge le ri ve bil gi le ri ta sar ruf ede bil me si dir; yok sa tes lim önem li de ðil dir. Bil gi ve bel ge le rin ta sar ru fa bý -
ra kýl ma sý için bel li bir za man ön gö rül me miþ tir. Amaç la nan eþ ya nýn ta þýn mak için alýn ma sýn dan tes li -
mi ne ka dar ge çe cek sü re için de ge rek li olan an da bil gi ve bel ge nin ta sar ru fa ha zýr ol ma sý dýr. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra da, ta þý yý cý yö nün den özel bir so rum lu luk dü zen len miþ tir. Re fa kat bel -
ge le ri res mi iþ lem le rin ya pý la bil me si, ta þý ma nýn ya pý la bil me si ve eþ ya nýn tes li mi yö nün den vaz ge -
çil mez önem de dir. Bu bel ge le ri za yi eden, ha sa ra uð ra tan ya da yan lýþ kul la nan ta þý yý cý bu ey lem -
le rin den kay nak la nan za rar lar dan so rum lu olur. Hü küm de “bil gi”den söz edil me miþ tir. Al man öð -
re ti sin de hük mün ký yas yo luy la bil gi le re uy gu lan ma ma sý ge rek ti ði be lir ti lir ve “yan lýþ kul lan ma”nýn
kul lan ma ma yý da kap sa dý ðý ka bul olu nur. So rum lu luk için ku sur þart de ðil dir. Ýkin ci cüm le nin 876
ncý mad de ye na za ran özel hü küm ni te li ði ta þý dý ðý gö rü þü öð re ti de sa vu nu lur. 875 in ci mad de nin
ikin ci fýk ra sý hük mü ký yas yo luy la uy gu la na bi lir.

Mad de 861 - Hük mün kay na ðý, CMR’nin 22 nci mad de si dir; an cak hü küm ka le me alý nýr ken
Alm. TK m. 410 da gö zö nün de tu tul muþ tur. 

Bi rin ci fýk ra: Gön de ren için özel ve ama ca uy gun bir bil di rim le ön lem alýn ma sý ika zýn da bu -
lun ma yü küm lü lü ðü ön gö rül müþ tür. Yü küm lü lük 857 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (g) ben din de
ta þý ma se ne di yö nün den ifa de edil miþ tir. “Teh li ke li eþ ya” ge nel an la yý þa uy gun ve nes nel ola rak ta -
ným la nýr. Ta ným da ge nel an la yýþ ka dar ta þý yý cý da dik ka te alýn ma lý ve onun ikaz edil me yi bek le ye -
bi le ce ði eþ ya teh li ke li sa yýl ma lý dýr. Teh li ke li eþ ya nýn ta ný mýn da ta þý ma ya iliþ kin di ðer ulus la ra ra sý
söz leþ me ler le de bað lan tý ku rul ma sý doð ru olur. 

Yü küm lü lük iki alt yü küm lü lü ðü içe rir: (1) Teh li ke li eþ ya bu lun du ðu nun ve teh li ke nin tü rü nün
bil di ril me si, (2) ge re ki yor sa alýn ma sý ge rek li ted bir ler. Ta þý yý cý sa de ce öne ri len ted bir le ri de ðil, ge -
rek li ted bir le ri al ma lý dýr. Bil di rim ya zý lý ola rak ya pý lýr. Alm. TK 410 (1) pa rag ra fý, “ve ya oku na bi -
lir þe kil de” iba re si ne yer ver miþ tir. Kas te di len “pik tog ram” di ye ad lan dý rý lan ulus la ra ra sý dü zey de
an la þý la bi lir re sim ve þe kil le ifa de dir. Ço ðu kez am ba laj üze ri ne ko nu lan bu re sim ve iþa ret le rin
ama ca uy gun lu ðu þüp he gö tür dü ðün den ve CMR’de de bu lun ma yan Alm. TK’ya öz gü bu ek ka nu -
na alýn ma mýþ týr. Bil di rim ge rek mek si zin ya pýl ma lý dýr. Bu kav ra mý ge rek li ön lem le ri, iþ iþ ten geç -
me den al ma ya ola nak sað la ya cak ana ka dar, þek lin de an la mak doð ru olur. Yü küm lü lü ðün ihlâli ne
864 ün cü mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (c) ben di uy gu la nýr. So rum lu luk için ku sur þart de ðil dir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra ta þý yý cý yý ko ru yan bir hük me yer ver miþ tir. Ta þý yý cý nýn teh li ke nin tü -
rü nü bil me me si ve ya ona bir bil di rim de bu lu nul ma mýþ ol ma sý ha lin de hak la rý ký sa ca, ma lý bo þalt -
ma, de po la ma, ge ri ye ta þý ma, ge re ðin de im ha dýr. Bun la rý yap ma sý do la yý sýy la gön de re ne kar þý her -
han gi bir taz min bor cu yok tur, ak si ne bu iþ lem le rin ve ön lem le rin kar þý lýk la rý ný (gi der le ri ni) ta lep
ede bi lir.

Mad de 862 - Hü küm Alm. TK 411 in ci pa rag ra fýn dan esin le ne rek ka le me alýn mýþ týr. Esas kay -
na ðýn CMR m. 17 (4), b ve e ol du ðu söy le ne bi lir.

Eþ ya nýn am ba laj lan ma sý na ve iþa ret len me si ne iliþ kin ola rak, gön de re ne yük le til miþ ge nel bir
yü küm lü lük yok tur. Bu yü küm lü lük ba zý þart la rýn var lý ðýn da do ðar. Eþ ya ka rar laþ tý rý lan ta þý ma dik -
ka te alýn dý ðýn da ve eþ ya nýn ni te li ði ile özel li ði ge rek ti ri yor sa am ba laj lan ma lý ve söz leþ me de ön gö -
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rül müþ se iþa ret len me li dir. Am ba laj la ma eþ ya nýn ni te li ði ne gö re ol ma lý dýr (sý cak/so ðuk tut ma) ve ta þý -
ma nýn özel li ði de dik ka te alýn ma lý dýr (yük le me ye ri, ak tar ma bu lu nup bu lun ma dý ðý gi bi). Yü küm lü lü -
ðe ay ký rý lý ðýn hu kukî so nu cu 864 ün cü mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben di hük mün de gös te ril miþ tir.

Mad de 863 - Hük mün esin kay na ðý CMR m. 17 (4)/c ile Alm. TK 412 nci pa rag ra fý dýr.
Bi rin ci fýk ra: Yük le me ve bo þalt ma gön de re ne yö nel ti len ka nunî bir yü küm lü lük tür. Yük le -

me, eþ ya yý ara ca koy ma yý, is tif le me yi, bað la ma yý, sa bit le me yi içe rir. Ta þý yý cý nýn ise de net le me yü -
kü mü var dýr. Al man öð re ti sin de yü kü mün ihlâli ha lin de 864 ün cü mad de nin ký yas yo lu ile uy gu lan -
ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý be lir ti lir. So rum lu lu ðun ob jek tif ni te lik ta þý yýp ta þý ma dý ðý, tar tý þý la bi le -
cek bir ko nu dur, öð re ti de ku sur suz so rum lu luk gö rü þü sa vu nu lur.

Ýkin ci ve üçün cü fýk ra: Yük le me ve bo þalt ma ta þý ma nýn vaz ge çil mez bir ol gu su dur. Bu se bep -
le ta þý yý cý makûl sü re için üc ret is te ye mez. Makûl sü re nin aþýl ma sý ha lin de ta þý yý cý bek le me üc re ti -
ne hak ka za nýr. Üçün cü fýk ra ta þý ma hu ku ku na hâ kim Al man öð re ti sin de ge liþ ti ril miþ “ri zi ko ala ný”
te ori si ne da ya nýr. Bu kav ram  -Al man öð re ti si ne gö re - borç lar hu ku ku an la mýn da is nat edi le bi lir li -
ði aþan, on dan ge niþ bir an la mý ha iz dir: Ýþ let me gü ven li ði ni et ki le ye bi le cek ye ter siz bil gi, il gi li araç -
la rýn sað lan ma sý do la yý sýy la yük le me ve bo þalt ma nýn ge cik me si gi bi. 

Mad de 864 - Gön de re nin ku sur suz so rum lu lu ðu nu gös te ren özel hal ler 864 üncü  mad de de gös te ri lmiþ tir. 
Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra da ön gö rü len ve sý nýr lý sa yý da ki ku sur suz so rum lu luk hal le ri 857,

860, 861 ve 862 nci mad de ler do la yý sýy la açýk lan mýþ týr.
Ýkin ci fýk ra: Gön de re nin bu mad de de be lir ti len özel hal ler den do ðan ku sur suz so rum lu lu ðu

bel li bir tu tar ile sý nýr lý dýr. Bu tu tar gön de ri nin brüt aðýr lý ðý nýn her ki lo su için 8.33 özel çek me hak ký -
dýr. 882 nci mad de nin dör dün cü fýk ra sý, 885, 886 ve 887 nci mad de le rin ge rek çe le ri ne ba kýl ma lý dýr.

Üçün cü fýk ra: Bu hü küm or tak (mü te ra fýk) et ki yi ve ya baþ ka bir de yiþ le or tak se be bi yet ver -
me yi dü zen le mek te dir; ay ný doð rul tu da hü küm ler Ta sa rý nýn 875 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da
ve 928 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da yer al mak ta dýr. Or tak et ki (ve ya se be bi yet ver me) ke sin -
lik le or tak ku su ru ifa de et mez. Or tak et ki ka nun da za rar la rýn ve gi der le rin doð ma sýn da ta þý yý cý nýn
dav ra nýþ la rý nýn et ki si ola rak ta ným lan mýþ týr. Bu ifa de tar zý nýn ter cih edil me si nin se be bi “or tak ku -
sur” ve ya ben ze ri bir yo ru ma en gel ol mak týr. Hük mün bir di ðer özel li ði de or tak et ki nin za rar do -
ður ma yýp gi der le re se bep ol ma sý ha lin de de ikin ci fýk ra nýn uy gu la na bil me si dir. Or tak et ki nin (ve ya
se bep ol ma) taz mi na týn kap sa mý nýn be lir len me sin de na sýl dik ka te alý na ca ðý ve bu nun dü ze yi ta ma -
men yar gý cýn tak di rin de dir. 

Dör dün cü fýk ra: Gön de ren bir tü ke ti ci ise 864 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ilâ (d)
bent le ri hü küm le ri, an cak gön de re nin ku sur lu ol ma sý ha lin de uy gu la nýr. 

Be þin ci fýk ra: Ta þý ma hu ku ku an la mýn da tü ke ti ci, ta þýt ma yý iþ let me si ve ya mes lekî fa ali ye ti se -
be biy le de ðil ki þi sel ge rek si ni mi do la yý sýy la yap tý ran ki þi ola rak ta ným la nýr.

Mad de 865 - Hü küm Al man TK 415 in ci pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. Gön de re nin ta þý ma söz leþ -
me si ni di le di ði za man fes he de bi le ce ði ni ön gö ren bu hü küm, Alm. TK’nýn, “De niz Ti ca re ti”ne iliþ -
kin 580 ilâ 587 nci pa rag raf la rý ör nek alý na rak, 1998 yý lýn da ka bul edi len Re form Ka nu nu ile Ta þý -
ma Hu ku ku na iliþ kin ge nel hü küm le re de alýn mýþ týr. “Piþ man lýk nav lu nu” baþ lý ðý al týn da ki bu hü -
küm ler, 6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu nun 1040 ilâ 1045 in ci mad de le ri ne ik ti bas edil miþ ti. Ta -
sa rý ha zýr la nýr ken, piþ man lýk nav lu nu dü zen le me si nin çað daþ de niz ti ca re ti ile bað daþ ma dý ðý ve uy -
gu la ma da hak sýz lýk la ra se bep ol du ðu dik ka te alý na rak, ye ni bir fe sih sis te mi ka bul edil miþ tir (Ta sa -
rý nýn 1158 ilâ 1160 ýn cý mad de le ri). Bu se bep le, Al man Ka nu nun da de niz ti ca re ti ne iliþ kin hü küm -
ler den alý nan “piþ man lýk üc re ti” (Fa ut fracht) te ri mi Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.
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Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra nýn kay na ðý CMR m. 12 (1)’in bi rin ci cüm le si dir. Hük me, eþ ya üze -
rin de ki ta sar ruf hak ký nýn mut lak su ret te gön de re ne ta nýn mýþ ol ma sý ku ra lý hâ kim dir. Bu se bep le,
gön de re nin ta þý ma söz leþ me si ile bað lý kal ma sý dü þü nü le mez. Gön de ren her za man, söz leþ me ne
tür lü ya pýl mýþ olur sa ol sun söz leþ me yi fes he de bi lir. Fe sih, ile ri ye et ki li ola rak so nuç do ðu rur. 

Ýkin ci ve üçün cü fýk ra: Gön de re ne mut lak bir fe sih hak ký ta ný nýn ca, men fa at ler den ge si ni sað -
la mak üze re, ta þý yý cý nýn du ru mu nun da dik ka te alýn ma sý ge re kir. Ýkin ci ilâ üçün cü fýk ra lar, ta þý yý cý nýn,
gön de re nin fes hin den do ðan ka yýp la rý ný en az da tu tan bir dü zen le me ge tir miþ tir. Bu se bep le hü küm ta -
þý yý cý ya bir se çim hak ký ta ný mýþ týr. Ta þý yý cý ya ka rar laþ tý rý lan ta þý ma üc re ti ile bek le me üc re tin den ta -
sar ruf et ti ði gi der le ri nin çý ka rýl ma sýn dan son ra ka la ný ya da gö tü rü ola rak nav lu nun üç te bi ri ni se çer.

Ta sa rý, Al man ta þý ma hu ku ku na hâ kim “ri zi ko ala ný” te ori si ne bu ra da da yer ver miþ tir. Fe sih
ta þý yý cý nýn ri zi ko ala ný na gi ren se bep ler den kay nak lan mýþ sa ta þý yý cý mad de de gö rü len ta lep hak la rý -
ný yi ti rir. “Ri zi ko ala ný” için 863 ün cü mad de nin üçün cü fýk ra sý nýn ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr. 

Mad de 866 - 1998 ta rih li Re form Ka nu nu ile de ði þik me haz Alm. TK’nýn 416 ncý pa rag ra fýn -
dan, ay ný hu su su de niz ti ca re ti ala nýn da dü zen le yen Ta sa rý nýn 1160 ýn cý mad de si nin ikin ci fýk ra sý ile
bir lik te dü zen le ne rek alýn mýþ týr. Bu mad de gön de re nin men fa at le ri gö zö nün de tu tu la rak ön gö rül -
müþ tür. Ýs ter se eþ ya kýs men yük len miþ ol sun gön de ren ta þý yý cý dan ta þý ma ya baþ la ma sý ný is te ye bi lir.
Ta þý yý cý bu ta le bi red de de mez. Di ðer yan dan ha zýr lý ðý ný ve an laþ ma la rý ný tam yük le me için yap mýþ
olan ta þý yý cý nýn men fa at le ri de ko run ma lý dýr. Ka nun bu amaç la ikin ci cüm le de ki hük mü ön gör müþ -
tür. Kýsmî yük le ha re ket eden ta þý yý cý ta þý ma nýn ta ma mý ný ile  -var sa- doð muþ olan bek le me üc re ti -
ni ve ek sik yük se be biy le do ðan gi der le ri ni ta lep ede bi lir. Bu gi der ler kýsmî eþ ya do la yý sýy la eþ ya -
nýn ve ta þý ma ara cý nýn ko run ma sý ama cýy la alý nan ön lem ler den do ða bi lir. Kýsmî yük ten do la yý ta þý -
yý cý yük len me yen eþ ya ye ri ne eþ ya (yük) al mýþ sa bu nun nav lu nu ta þý yý cý nýn gön de ren den ta le bin -
den dü þü lür. Ka nun ta þý yý cý ya yi tir di ði te mi na tý da is te mek hak ký ný ta ný mýþ týr. 

Mad de 867 - 1998 ta rih li Re form Ka nu nu ile de ði þik Alm. TK’nýn 417 nci pa rag ra fýn dan,
2001 yý lýn da ka bul edi len Al man Borç lar Hu ku ku Re form Ka nu nu nun 6 ncý mad de si ile ya pý lan ye -
ni lik göz önün de bu lun du ru la rak alýn mýþ týr. Mad de nin ama cý, yük le me sü re si ne uyul ma ma sý ha lin -
de ta þý yý cý nýn, ta þý ma ara cý baþ ta ol mak üze re ta þý ma ile il gi li di ðer araç la rý kul la na bil me si ni sað la -
mak, sü re ye uyul ma ma sý ha lin de ta þý yý cý nýn blo ke edil me si ne en gel ol mak týr. Eþ ya sü re si için de
yük le ne mez ve ya yük le me yü kü mü bu lun ma yan hal ler de eþ ya ha zýr bu lun du rul maz sa, ta þý yý cý ta þý -
ma bor cun dan  -hak la rý sak lý ka la rak - kur tu lur. 

Mad de 868 - Bi rin ci, ikin ci ve üçün cü fýk ra lar: Kay na ðý CMR m. 12 ve Alm. TK 418 in ci pa -
rag ra fý olan hük mün ha re ket nok ta sý, Al man öð re ti sin de hâ kim olan gö rüþ uya rýn ca, ta þý ma söz leþ -
me si nin gön de ri le nin le hi ne bir söz leþ me ol ma sý ve gön de ri le nin hak la rý nýn ted ri cen doð ma sý dýr.
Bi rin ci fýk ra da gön de re nin emir ve ta li mat ver me si ile eþ ya üze rin de ta sar ruf ta bu lun ma sý dü zen len -
miþ, ikin ci ve üçün cü fýk ra da eþ ya nýn tes lim ye ri ne ulaþ ma sýy la bir lik te gön de ri le nin hak la rý nýn or -
ta ya çýk ma sý hük me bað lan mýþ týr. Söz ko nu su emir, ta li mat ve ta sar ruf lar he men da ima ta þý ma söz -
leþ me si nin ya pýl ma sýn dan son ra dýr. Bu se bep le Alm. TK “son ra ki” söz cü ðü nü kul lan mýþ týr. Özel -
lik le eþ ya nýn baþ ka bir var ma ve tes lim ye ri ne gö tü rül me si ve ya baþ ka bir gön de ri le ne tes lim edil -
me si þek lin de ki ta sar ruf için özel þart la ra da ge rek si nim var dýr. Bun lar dör dün cü fýk ra da ön gö rül -
müþ tür. Ýkin ci fýk ra ya gö re, eþ ya nýn tes lim ye ri ne ulaþ ma sý ile gön de re nin emir ve ta li mat ver me
hak ký son bu lup bu yet ki ler gön de ri le ne ge çer. Böy le ce bi rin ci fýk ra da yer alan emir ve ta li mat lar
ile eþ ya üze rin de ta sar ruf ta bu lun ma hak la rý gön de ri le ne ait olur. Emir ve ta sar ruf hak la rý bað la mýn -
da gön de ri len eþ ya nýn baþ ka bir ki þi ye tes li mi ni is te miþ se bu ki þi baþ ka bir gön de ri le ni be lir le ye mez. 
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Dör dün cü, be þin ci ve al týn cý  fýk ra lar: Gön de ren ta sar ruf hak ký ný an cak ta þý ma se ne di ni ib -
raz ede rek kul la na bi lir. Bu nun için ta sar ruf hak ký nýn ta þý ma se ne din de ön gö rül müþ ve se ne din gön -
de ren ve ta þý yý cý ta ra fýn dan im za lan mýþ ol ma sý þart týr. Ta þý yý cý emir, ta li mat ve ta sar ruf la rý ye ri ne
ge tir me ye cek se bu nu der hal gön de re ne bil dir me li dir. 

Mad de 869 - Mad de nin kay na ðý CMR’nin 14-16 ncý mad de le ri ve Alm. TK 419 un cu pa rag ra fý dýr.
Bi rin ci fýk ra: Ta þý ma ve tes lim en gel le ri ta þý ma nýn söz leþ me de ön gö rül dü ðü þe kil de ya pýl ma sý -

na ola nak bý rak ma yan en gel ler dir. Bu en gel ler imkânsýz lý ða öz gü le ne mez. Ýmkânsýz lýk dý þýn da da
söz leþ me nin ye ri ne ge ti ril me si en gel le ne bi lir. Ýfa en ge li, ta þý ma söz leþ me si ne iliþ kin ol ma yýp borç -
lar hu ku ku nun ge nel hü küm le ri ne hâ kim bir (ye ni) yak la þým dýr. Öð re ti de be lir til di ði gi bi edi min ye -
ri ne ge ti ril me sin den sa pýþ lar, edi me ma ni olan ak si lik ler, ko þul lar da ki de ði þik lik ler bu kav ra mýn
kap sa mýn da dýr. Bi rin ci fýk ra da “en gel” ta þý ma nýn söz leþ me ye uy gun ya pýl ma sý na ve tes lim ye ri ne
va ran eþ ya nýn söz leþ me ye uy gun tes li mi ne ma ni se bep ler, de ði þik lik ler ve ak si lik ler an la mý na ge lir.
Bu tür bir en gel or ta ya çý kar sa ta þý yý cý eþ ya üze rin de ta sar ruf yet ki si ni ha iz ki þi den ta li mat alýr. Yet -
ki li bu lu na mý yor sa, ka nun gön de re nin yet ki li ola rak ka bul edil me si çö zü mü nü ka bul et miþ tir. Ka -
nun bu fýk ra da da ri zi ko ala ný (ba ký nýz. 863’ün ge rek çe si) dok tri ni ni kul lan mýþ týr. En gel ta þý yý cý nýn
ri zi ko ala ný na gir mi yor sa ta þý yý cý 868 in ci mad de de ön gö rü len ta lep le ri ha iz olur. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, özel bir hâlde ta li mat yet ki si nin bir var sa yým la ki me ait ol du ðu nu
gös ter mek te dir.

Üçün cü ve dör dün cü fýk ra: Bu fýk ra da ta þý yý cý nýn ta li mat ala ma ma sý ha li ni dü zen le mek te ve
ta þý yý cý nýn ta sar ruf hak ký sa hi bi nin men fa ati ne en iyi gö rü nen ön lem le ri al ma sý ný ve sat týr ma hak ký -
ný dü zen le mek te dir.

Mad de 870 - Mad de nin kay na ðý Alm. TK 20 nci pa rag ra fý dýr.
Bi rin ci fýk ra: Ta þý ma üc re ti eþ ya nýn tes li min de, ya ni Zug um Zug öde nir. Ka nun ta þý ma üc re -

tin den baþ ka ta þý yý cý nýn eþ ya için ya pý lan du rum ve þart la ra gö re ge rek li olan gi der le ri de is te me si -
ne ola nak sað la mýþ týr.

Ýkin ci fýk ra: Hü küm me sa fe nav lu nu nu dü zen le mek te dir. Bu hü küm an la mýn da me sa fe nav lu -
nu, bir ta þý ma ve ya tes lim en ge li se be biy le sü re sin den ön ce so na er di ri len ta þý ma lar da tam me sa fe
ile alý nan me sa fe ye oran la öde nen üc ret an la mý na ge lir. 

En gel ta þý yý cý nýn ri zi ko ala ný na (863 ün cü mad de ge rek çe si) gi ren bir se bep ten kay nak la ný yor -
sa ta þý yý cý me sa fe nav lu nu na an cak ta þý ma gön de re nin men fa ati ney se hak ka za nýr.

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra gön de re nin ri zi ko ala ný na gi ren bir ne den le mey da na ge len ge cik -
me ha lin de ta þý ma üc re ti ni dü zen le mek te dir. Bu hal de ta þý yý cý ta þý ma üc re ti ne ek ola rak uy gun bir
be del ta lep ede bi lir.

Dör dün cü fýk ra: Bu fýk ra ta þý ma ve ya yük se ne din de ki ka yýt la rýn doð ru ol ma ma sý ha lin de ta -
þý ma üc re ti nin he sap lan ma sý na iliþ kin ku ra lý gös ter mek te dir.

Mad de 871 - Hük mün kay nak la rý CMR m. 13 ve Alm. TK 421 in ci pa rag ra fý dýr.
Bi rin ci fýk ra: Hü küm eþ ya nýn tes lim ye ri ne var ma sý ha lin de tes lim ye rin de gön de ri le nin hak -

la rý ný ve öde me bor cu nu dü zen le mek te dir. Söz ko nu su hal de gön de ri len ta þý yý cý dan eþ ya yý ken di si -
ne tes lim et me si ni is te ye bi lir. An cak ta þý ma söz leþ me sin den do ðan yü küm lü lük ler Zug um Zug ye -
ri ne ge tir me li dir. Bu yü küm lü lük le rin ta þý ma üc re ti ne öz gü len me di ði ne dik kat edil me li dir. Eþ ya nýn
tes li mi, aný lan yü küm lü lük le rin ye ri ne ge ti ril me si ne bað lan dý ðý için, ka nun gön de ri len eþ ya za yi ol -
muþ ve ya ha sa ra uð ra mýþ sa ya da geç tes lim edil miþ se, ta þý ma söz leþ me sin den do ðan ta lep hak la rý -
ný gön de ri le nin ken di adý na ile ri sür me si ne de ola nak ta ný mýþ týr. An cak aný lan var sa yým da gön de -
ren de hak la rý ný yi tir mez.
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Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra gön de ri le nin ta þý ma üc re ti ni, üc ret kýs men öden miþ ise ka la ný ný öde -
me si bor cu na iliþ kin dir. Hü küm iki var sa yý mý dü zen le miþ tir. (1) Üc ret ta þý ma se ne din de ön gö rül müþ
ise borç se net te ya zý lý olan mik tar ile sý nýr lý dýr. (2) Ta þý ma se ne di dü zen len me miþ, se net ib raz edil -
me miþ ya da tu tar an la þýl ma mýþ sa, gön de ri len gön de ren ile ta þý yý cý nýn ara la rýn da ka rar laþ týr dýk la rý
üc re ti, makûl ol ma sý kay dý ile öder.

Üçün cü ve dör dün cü fýk ra: Bek le me üc re ti ni, dör dün cü fýk ra ise gön de re nin öde me si ge re -
ken be del ler den so rum lu lu ðu nu be lir le mek te dir. 

Mad de 872 - Hü küm öde me li tes li mi CMR m. 21’e uy gun ola rak ve Alm. TK m. 422’ye pa -
ra lel ola rak dü zen le miþ tir.

Mad de 873 - Mad de nin kay na ðý, CMR m. 19 ve Alm. TK m. 423’dür.
Mad de 874 - Mad de nin kay na ðý CMR m. 20 ve Alm. TK m. 424’dür.
Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra zi ya ka ri ne si ni koy mak ta dýr: Eþ ya ta þý ma sü re si ni iz le yen yir mi gün

için de tes lim edil mez se hak sa hi bi ona “za yi ol muþ gö züy le ba ka bi lir”. Bu sü re, sý nýr öte si ta þý ma -
lar da otuz gün dür.

Ýkin ci ilâ dör dün cü fýk ra lar: Ýkin ci ilâ dör dün cü fýk ra lar eþ ya nýn bu lun ma sý ha li ni çe þit li var -
sa yým la ra gö re dü zen le mek te dir. 

Mad de 875 - Mad de nin kay nak la rý CMR m. 17 ve Alm. TK 425 in ci pa rag ra fý dýr.
Bi rin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra ta þý ya nýn so rum lu lu ðu na iliþ kin il ke yi koy mak ta dýr. Ta þý ya nýn so -

rum lu lu ðu ta þýn mak için eþ ya nýn tes lim alýn ma sýn dan baþ lar ve tes li mi ne ka dar de vam eder. So rum -
lu luk zi ya ve ha sar ile ge cik me yi kap sar. Zi ya ve ya ha sar eþ ya ya ve ri len za ra rý ifa de et ti ði için ko -
ru ya ma ma dan do ðan za ra rý da içe rir. Zi ya ve ya ha sar eþ ya ya bað lý ol du ðu için se bep za rar la rý dik -
ka te alýn maz. Ge cik me ise tes lim sü re si ne gö re be lir le nir. Zi ya eþ ya nýn yit miþ, yok ol muþ ol ma sý
ha li ni ifa de eder. Ha sar ise eþ ya nýn var lý ðý ný ko ru mak la be ra ber za ra ra uð ra ma sý dýr. 

Ýkin ci  fýk ra: Ýkin ci fýk ra or tak et ki yi (ve ya or tak se bep ol ma yý) hük me bað lar. Bu da -864 ün -
cü mad de nin üçün cü fýk ra sýn da ve 928 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ol du ðu gi bi - or tak ku sur
þek lin de an la þý la maz. Hü küm, za ra rýn oluþ ma sýn da gön de re nin ya da gön de ri le nin dav ra ný þý ve ya
ayý bý et ki li ol muþ sa za ra rýn pay laþ tý rýl ma sý il ke si ni ka bul et miþ tir. Taz mi na týn kap sa mý nýn ta yi nin de
pay laþ týr ma il ke si bað la mýn da yar gý cýn adil ve ama ca uy gun tak di ri ne bý ra kýl mýþ týr. 

Üçün cü fýk ra: Üçün cü fýk ra ge cik me ye öz gü len miþ tir. Ge cik me ha lin de ta þý ma üc re ti ge cik -
me sü re siy le oran tý lý ola rak in di ri lir. Ýn di rim ku ra lý za ra rýn var lý ðý na bað lan mýþ de ðil dir. Za rar bu -
lun ma sa bi le in di rim ya pý lýr. Ýn di ri min ya pýl ma ma sý nýn tek se be bi ta þý yý cý nýn ku sur suz lu ðu nu ka nýt -
la mýþ bu lun ma sý dýr.

Mad de 876 - Mad de nin kay nak la rý CMR m. 17 (2)-(4) ile Alm. TK 426 ncý pa rag ra fý dýr.
Hük mün ana ku ra lý, zi ya, ha sar ve ya ge cik me nin ka çý nýl maz ve ya umul ma dýk ol ma sý ha lin de

so rum lu lu ðun doð ma ya ca ðý dýr. Her üç hal de de öze ne bað la na bi le cek bir ak sak lýk yok tur. Ted bir li
bir ta þý yý cý nýn gös te re bi le ce ði özen gös te ril miþ ol say dý bi le zi ya, ha sar ve ya ge cik me ge ne olu þa cak -
sa, bu ta þý yý cý ta ra fýn dan ka nýt la nýr sa, so rum lu luk doð maz. Bu þart edil miþ bir so rum suz luk de ðil,
eþ ya nýn do ða sýn dan kay nak la nan so rum suz luk tur.

“Ted bir li ta þý yý cý nýn öze ni” iba re si kay nak Alm. TK 426 ncý pa rag ra fýn da “bü yük bir özen gös -
te ril me si” þek lin de ifa de edil miþ tir. Bu öl çü nün ka nu nu muz da ki öl çü den da ha sert ol du ðu söy le ne -
bi lir. “Bü yük özen” hu ku ku muz da da kul la nýl ma yan, hat ta bi lin me yen bir öl çü dür. Bu se bep le aný -
lan öl çü nün ka nu nu mu za yan sý týl ma sý uy gun gö rül me miþ tir. “Ted bir li” ye ri ne “çok ted bir li” iba re -
si kul la ný la bi lir di. An cak “en üs tün”ün (su per la ti ve) kul la nýl ma sýn dan ka çý nýl mýþ, böy le bir iba re -
nin hük mü uy gu lan maz ha le ge ti re ce ðin den en di þe edil miþ tir. Yar gý cýn “ted bir li” kav ra mý ný ti tiz bir
an la yýþ la yo rum la ma sý hük mün ama cý na uy gun dü þer. 
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Mad de 877 - Bu hük mün kay na ðý CMR’nin 17 (3) nci mad de si hük mü dür. Mad de ta þý yý cý nýn
so rum lu luk tan kur tu la ma ya ca ðý iki ha li hük me bað la mýþ týr. Bun lar dan bi rin ci si ta þý ma ara cýn da ki
arý za dýr. Zi ya, ha sar ve ya ge cik me, araç arý za sýn dan doð muþ sa, so rum lu olan ta þý yý cý dýr. Ta þý yý cý
araç arý za sý ný ken di si nin ri zi ko ala ný dý þýn da sa ya maz. Bu nun se be bi 863 ün cü mad de de yer alan ta -
þý yý cý lýk iþ let me si nin sa hip ol ma sý ge rek li ve ön lem le ri ni al mak la yü küm lü bu lun du ðu ta þý ma gü -
ven li ði (“iþ let me gü ven li ði”) il ke si dir. Gü ven li ta þý ma ya el ve riþ li bir araç la ta þý ma yý ger çek leþ tir -
mek, ta þý yý cý nýn yü küm lü lü ðü dür. Bu gü ven lik, ta þý týn sa de ce ken di si ne öz gü le ne mez. Tüm tek nik
te si sat lar, yað pom pa sý, amor ti sör, araç ku tu su gi bi bü tün le yi ci par ça lar (TMK m. 684) ile ek len ti -
ler (TMK m. 686) de kav ra ma da hil dir. Ta þý ma ara cý nýn uy gun olup ol ma dý ðý ve bu na bað lý ola rak
arý za da söz leþ me ye gö re be lir len me li dir. Söz leþ me de ön gö rül me miþ se ve ya ta þý ma nýn ni te li ði do -
ðal ola rak 878 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (d) ben di hük mü do la yý sýy la ge rek tir mi yor sa, so ðut -
ma, ýsýt ma ile ýsý ya ve ne me kar þý özel te si sat lar hük mün uy gu la ma ala ný için de de ðil dir. Ýs pat yü -
kü ta þý yý cý da dýr. Ýkin ci ola rak ta þý yý cý, ara cý ki ra la dý ðý ki þi nin ve ya onun ça lý þan la rý nýn ku su ru na da -
ya na rak da so rum lu luk tan kur tu la maz. Ya ban cý ve yer li öð re ti de “ki ra la yan” iþ let me sa hi bi, araç
ma li ki ni, ma lik ol ma yan zil ye di kap sa ya cak þe kil de ge niþ yo rum la nýr. Ön ce ki ta þý yý cý nýn da bu
mad de nin kap sa mýn da olup ol ma dý ðý, yar gý ka rar la rý ile öð re ti ta ra fýn dan be lir le ne cek tir. Hü küm de -
ki “ça lý þan lar” (ser vant/Be di ens te ten) kay na ðýn Al man ca met nin de bu lun ma yan, Ýn gi liz ce sin de ise
“agents” þek lin de ifa de edi len “tem sil ci ler” de hük me ek len miþ tir.

Mad de 878 - Mad de nin kay nak la rý CMR’nin 17 (4) nci mad de si hük mü ile Alm. TK 427 nci
pa rag ra fý dýr. Al man ka nu nu ta þý yý cý nýn so rum lu ol ma dý ðý al tý se bep ön gör müþ ken, hük mü müz (g)
ben di ne de yer ver miþ tir. Söz ko nu su se bep CMR’de de bu lun ma mak ta dýr. Ta þý nan eþ ya nýn zi yaý,
ha sa rý ve ya ge cik me si, hü küm de ön gö rü len ye di se bep ten bi ri nin ve ya bir ka çý nýn kap sa mý na gi ri yor -
sa ta þý yý cý so rum lu luk tan kur tu lur. An cak, 876 ile 878 in ci mad de ler ara sýn da ki fark, 878 in ci mad -
de de ön gö rü len se bep le rin ta þý yý cý le hi ne ka ri ne(ler) oluþ tur ma sý, ta þý yý cý nýn is pat yü kü nün 876 ncý
mad de ye na za ran da ha ha fif ol ma sý dýr. Ta þý yý cý nýn bir den çok özel hâle da yan ma sý na en gel yok tur.

Bi rin ci fýk ra: (a) ben di: Ta þý ma da, söz leþ me uya rýn ca ve ya söz leþ me de ön gö rül me miþ ol ma -
sý na rað men te amü le uy gun ola rak üs tü açýk bir araç kul la nýl mýþ ve ya eþ ya gü ver te ye yük le nil miþ
olup da, zi ya, ha sar ve/ve ya ge cik me bu se bep ten doð muþ sa ta þý yý cý nýn so rum lu tu tul ma ma sý na iliþ -
kin bir ka ri ne do ðar. Üs tü açýk araç, yü kün ta þýn ma sý na mü sa it ka pa lý ye ri bu lun ma yan araç týr. Ten -
te li araç ten te sa bit ol sa da ka pa lý sa yý la maz. Hü küm de ki “söz leþ me” ya ban cý öð re ti de ol du ðu gi bi
ge niþ yo rum lan ma lý dýr. Ay rý ca, “söz leþ me” sa de ce bir se fe ri ifa de et mez, an cak so mut ola rak be lir -
len miþ se fer le ri (ta þý ma la rý) ifa de eder. Bu se bep le çer çe ve söz leþ me ler de “söz leþ me” kav ra mý na
da hil dir. Üs tü açýk ara cýn ta þý ma se ne din de be lir til miþ ol ma sý ha lin de de “söz leþ me” ger çek leþ miþ
sa yý lýr (Ta sa rý nýn 857 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý).

“Tea mül” ise Ta sa rý nýn 2 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü çer çe ve sin de an lam lan dý rýl ma -
lý dýr. Al man TK’da kul la ný lan “Übung” söz cü ðü sek tör de “mu tad olan” an la mý na gel mek te dir. Te -
amü lü bu na ya kýn bir içe rik te yo rum la mak ama ca uy gun dü þer.

(b) ben di: Eþ ya gön de ren ta ra fýn dan ye ter siz bir þe kil de am ba laj lan mýþ sa ta þý yý cý nýn so rum lu
tu tul ma ma sý yo lun da bir ka ri ne olu þur. “Ye ter siz” söz cü ðü içe rik ve kap sam yö nün den 864 ün cü
mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben di ile öz deþ olup, ama ca uy gun ol ma yan, ek sik, bo zuk, sa kat an -
lam la rý ný ve þüp he siz am ba la jýn hiç bu lun ma ma sý ha li ni kap sar. Uy gu la ma yö nün den önem li olan
am ba laj la ma nýn gön de ren ve ya adam la rý ta ra fýn dan ya pýl mýþ ol ma sý dýr.
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(c) ben di: Eþ ya gön de ren ve ya gön de ri le nin eþ ya yý iþ le me tâbi tut ma sý, yük le me si ve ya bo þalt -
ma sý se be biy le za yi ol muþ, ha sa ra uð ra mýþ ve ya ta þý ma ge cik miþ se ta þý yý cý nýn so rum suz lu ðu ka ri -
ne si do ðar. Yük le me ve bo þalt ma kav ram la rý 855 in ci mad de de ol du ðu gi bi ta þý ma hu ku ku na uy gun
ola rak an lam lan dý rý lýr. Ýþ le me tâbi tut mak her þey den ön ce, is tif ve sa bit le me yi ifa de eder.

(d) ben di: Hü küm de sa yý lan ve eþ ya dan kay nak la nan ký rýl ma, pas lan ma, bo zul ma, vs. gi bi se -
bep ler do la yý sýy la ku ral ola rak ta þý yý cý so rum lu tu tu la maz.

(e) ben di: 853 ün cü mad de de ve ri len ge rek çe le re ba ký nýz.
(f) ben di: Can lý hay van ta þý ma sý, hay van la ra yö ne len ba zý za rar ve ri ci so nuç la rý bir lik te ge ti -

rir: Ya ra lan ma, has ta lan ma, bir bir le ri ne za rar ver me gi bi. Bu se bep le hü küm ta þý yý cý le hi ne bir ka -
ri ne ye yer ver miþ tir. 

(g) ben di: Güm rük ka nu nu ile di ðer mev zu at ta yer alan dü zen le me ler, yol cu lu ðun ge cik me si -
ne yol aça bi lir. Doð ru dan eþ ya ya bað lý olan ve ta þý yý cý nýn ri zi ko ala ný dý þýn da bu lu nan se bep ler için
ta þý yý cý so rum lu tu tu la maz.

Ýkin ci  fýk ra: Yu ka rý da da be lir til di ði gi bi bi rin ci fýk ra da ön gö rü len ve ta þý yý cý nýn so rum lu ol -
ma ya bi le ce ði hâller, ta þý yý cý yö nün den sa de ce bir ka ri ne dir. Gön de ren ve ya ge re ðin de gön de ri len
za ra rý nýn bi rin ci fýk ra da sa yý lan hal ler den doð ma dý ðý ný ve/ve ya ta þý yý cý nýn 876 ncý mad de de ki mu -
tad öze ni gös ter me di ði ni is pat lar sa ta þý yý cý ge ne so rum lu olur. Ka nun ay rý ca ola ða nüs tü zi ya ve ha -
sar ha lin de a) ben din de ki ka ri ne nin ge çer li ol ma dý ðý ný ka bul et miþ tir.

Üçün cü fýk ra - Be þin ci fýk ra: Son üç fýk ra üç özel var sa yý mý dü zen le miþ tir. Bu üç hal de söz
ko nu su olan ol gu la rýn var lý ðý ný ile ri sü ren ta þý yý cý bu nu is pat la yü küm lü dür.

Mad de 879 - Yar dým cý la rýn ku su run dan do ðan so rum lu lu ðu dü zen le yen bu mad de, CMR’nin
3 ün cü mad de sin den ay nen alýn mýþ týr; hük me te ka bül eden bir dü zen le me 1998 ta rih li Re form Ka -
nu nu ile de ði þik Alm. TK’nýn 428 in ci pa rag ra fýn da yer al mak ta dýr. Bu hü küm, çað daþ ta þý ma hu ku -
ku nu dü zen le yen mil let le ra ra sý söz leþ me ler de ka bul edi len ge nel il ke ler le uyum lu dur ve Ta sa rý nýn
929 un cu mad de sin de, ta þý ma iþ le ri yük le ni ci si nin so rum lu lu ðu ba ký mýn dan da ay nen ka bul edil miþ tir. 

Mad de 880 - Hük mün kay nak la rý CMR’nin 23-27 nci mad de le riy le Alm. TK 429 un cu pa rag -
ra fý dýr. 

Ka nu nun taz mi na ta esas alý na cak de ðe ri çe þit li var sa yým la ra gö re be lir le me si, önem li bir boþ -
lu ðu dol dur mak ta dýr. Hü küm em re di ci ni te lik te de ðil dir. Ta raf lar taz mi na ta esas ola cak de ðer ler için
baþ ka de ðer ler ön gö re bi lir ve ya bu nun be lir len me si ni üçün cü ki þi le re bý ra ka bi lir ler.

Bi rin ci fýk ra: Eþ ya kýs men ve ya ta ma men za yi ol muþ sa, taz mi nat eþ ya nýn ta þýn mak üze re tes -
lim alýn dý ðý yer ve za man da ki de ðe ri dir.

Ýkin ci fýk ra: Eþ ya ha sa ra uð ra mýþ sa, ta þýn mak üze re tes lim alýn dý ðý yer ve za man da ki ha sar sýz
de ðe riy le ha sar lý de ðer ara sýn da ki fark taz min edi lir. Ka nun bu ra da bir de ka ri ne ye yer ver miþ tir.

Üçün cü fýk ra: Bu fýk ra eþ ya nýn “de ðe ri”ni ta ným la yan ku ral lar ön gör mek te dir. Çün kü “de ðer”,
alýþ de ðe ri, sa týþ de ðe ri, pi ya sa de ðe ri, ger çek de ðe ri gi bi çe þit li an lam la ra ge lir.

Esas olan pi ya sa de ðe ri dir. Bu yok sa ca ri fi yat ya ni te da rik de ðe ri esas alý nýr. 
Mad de 881 - Mad de nin kay na ðý Alm. TK 430 un cu pa rag ra fý dýr.
Ta þý yý cý eþ ya nýn zi ya ve ya ha sa ra uð ra ma sý ha lin de, 880 inci mad de de ön gö rü len taz mi nat tan

baþ ka za ra rýn be lir len me si gi der le ri ni de öder. Ta þý ma da eþ ya nýn zi ya ve ha sa rý nýn be lir len me si, za -
ra rýn mey da na gel di ði ye re bi lir ki þi, tart ma, ölç me vs. gö tü rül me si ni ge rek tir di ðin den önem li tu tar -
la ra va ra bi lir. Bun la rý za rar kap sa mýn da ka bul et mek güç ola ca ðýn dan bu hü küm ön gö rül müþ tür. Bu
gi der ler de 882 nci mad de sý ný rý na bað lý dýr. 
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Mad de 882 - Mad de nin kay nak la rý CMR m. 23 (3), m. 23 (5), m. 23 (7) ve m. 25 (2) hük mü
ile Alm. TK 431(2) pa rag ra fý dýr. Mad de ka le me alý nýr ken, ay ný hu sus la rý ta þýn ma eþ ya sý ta þý ma sý ve
de niz ti ca re ti için dü zen le yen Ta sa rý nýn 899 un cu ve 1186 ncý mad de le ri nin te rim le riy le bir lik sað -
lan ma sý na özen gös te ril miþ tir. 

Ta þý yý cý nýn so rum lu lu ðu sý nýr lan dý rýl mýþ týr. Bu na te mel ve ren dü þün ce ta þý yý cý nýn ta þý ma ile bir
iþ yap tý ðý, bu iþin olum lu bir amaç ta þý dý ðý, bu na rað men bir za rar doð muþ sa, ta þý yý cý nýn sý nýr sýz bir
þe kil de so rum lu tu tul ma ma sý dýr. Sý ný rýn he sap lan ma sýn da, zi ya ve ha sar hal le rin de (m. 875) gön de -
ri nin gay ri sa fi aðýr lý ðý, ge cik me de ise ta þý ma üc re ti esas alý nýr. “Gön de ri” (con sig ment/sen dung) ta -
þý ma ko nu su eþ ya yý ifa de eder. Baþ ka bir ifa de ile 875 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý an la mýn da ta -
þýn mak üze re tes lim alý nan, ta þý nýp tes lim edi le cek eþ ya nýn ta ma mý “gön de ri”dir. 

Bi rin ci fýk ra: Gön de ri nin ta ma mý nýn (875 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý) zi yaý ve ya ha sa rý ha -
lin de 880 in ci mad de de dü zen le nen eþ ya ya ge len ya ni eþ ya nýn cev he ri ne (mad de si ne) ve ri len za rar
ile za ra rý be lir le me gi der le rin den do ðan top lam taz mi nat gön de ri nin gayrî safî aðýr lý ðý nýn her bir ki -
log ram için 8.33 he sap bi ri mi ile sý nýr lý dýr. “He sap bi ri mi” dör dün cü fýk ra da ta ným lan mýþ týr. “Gayrî
safî” (brüt) aðýr lýk eþ ya nýn am ba laj lý aðýr lý ðý dýr. So rum lu luk tu ta rý nýn en yük sek sý ný rý ay ný za man -
da 864 ün cü mad de ile de bað lan tý lý ola rak de ðer len di ril me li dir. Bu fýk ra la rýn CMR’de ki kay nak la -
rý CMR m. 23 (3) ve m. 25 (2)’dir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra bi rin ci fýk ra nýn içer di ði sý nýr ku ra lý bað la mýn da özel bir ha li, gön de -
re nin mün fe rit par ça la rý nýn zi yaý ve ha sa rý ný dü zen le mek te dir. Ýkin ci fýk ra ise ku ral la rý ný iki var sa -
yý ma gö re koy mak ta dýr. Bi rin ci var sa yým, mün fe rit par ça lar (bir kaç pa ket/ko li ve ya tek ko li/pa ket
için bir ký sým eþ ya) za ra ra uð ra mýþ ol mak la be ra ber tüm gön de ri nin de ðe ri ni yi tir me si dir. Me selâ ta -
þý nan, 12 ki þi lik an ti ka, mev cu du bu lun ma yan ya ni par ça la rýn ika me si müm kün ol ma yan bir ye mek
ta ký mý dýr. 6 ta bak, 3 sa la ta ta ba ðý, bir çor ba ser vis ten ce re si ký rýl mýþ týr (zâyi ol muþ tur). Bu hal de za -
ra rýn he sap lan ma sýn da tüm gön de ri dik ka te alý nýr. Ýkin ci var sa yým da ise, mün fe rit par ça la rýn zi yaý
ve ha sa rý so nu cun da gön de ri nin bir kýs mý de ðe ri ni yi tir miþ tir. Bu hal de he sap la ma da, ya ni her kg
için 8.33 he sap bi ri mi nin uy gu lan ma sýn da de ðe ri ni yi ti ren ký sým esas alý nýr.

Üçün cü fýk ra: Ta þý ma sü re si aþýl mýþ sa so rum lu luk ta þý ma üc re ti nin üç ka týn dan faz la ola maz.
Dör dün cü fýk ra: He sap bi ri mi ni ta ným la yan dör dün cü fýk ra ulus la ra ra sý bir li ði sað la mak ta dýr.
Mad de 883 - Bu mad de nin kay nak la rý CMR m. 23 (4) ile Alm. TK 432 nci pa rag ra fý dýr.
Hü küm ta þý yý cý nýn ia de bor cu nu dü zen le mek te dir. Ta þý yý cý, zi ya ve ha sar dan so rum lu ise 880

ilâ 882 n ci mad de le re gö re öde ye ce ði taz mi nat dý þýn da al dý ðý ta þý ma üc re ti ni ia de eder, ta þý ma ile il -
gi li ver gi ve re sim le ri ve ta þý ma ne de niy le do ðan di ðer gi der le ri de taz min eder. 

Hü küm, ta þý ma sü re si nin aþýl ma sý, ya ni ge cik me ha lin de uy gu lan maz. Bu hü küm de ön gö rü len
taz min yü küm lü lü ðü 882 nci mad de de dü zen le nen sý nýr la bað lý de ðil dir. 

Mad de 884 - Mad de nin kay na ðý Alm. TK 433 ün cü pa rag ra fý dýr.
Ta þý ma do la yý sýy la, eþ ya nýn zi ya ve ha sa rý ve ya ge cik me do la yý sýy la mey da na ge len za rar lar dan

baþ ka ta þý ma söz leþ me si nin ba zý ana ve ya yan edim le ri nin ihlâli do la yý sýy la za rar doð muþ ola bi lir.
Me selâ, ta þý yý cý ta þý ma ya nýn da ge ne ta þý ma ile il gi li ol mak üze re ta þý ma söz leþ me siy le yük le me yi,
bo þalt ma yý, is ti fi, sa bit le me yi de üst len miþ ola bi lir ve za rar bu edim ler do la yý sýy la oluþ muþ ola bi lir.
Ýþ te 884 ün cü mad de ta þý yý cý nýn bu tür söz leþ me ihlâlle rin den kay nak la nan so rum lu lu ðu nu dü zen le -
mek te dir. Hük me gö re ta þý yý cý nýn bu tür za rar lar dan do ðan so rum lu lu ðu da sý nýr lý dýr. Sý nýr, tam zi ya
ha lin de öden me si ge re ken taz mi na týn üç ka tý dýr. Eþ ya nýn zi ya ýn dan, ha sa rýn dan ve ge cik me sin den
do ðan za rar lar ile, ta þý nan eþ ya dý þýn da ki ma la ve ki þi le re ge len za rar mad de nin kap sa mý dý þýn da dýr.
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Mad de 885 - Dü zen le me nin kay nak la rý CMR m. 28 (1) ile Alm. TK 434 ün cü pa rag ra fý dýr.
Bi rin ci fýk ra söz leþ me dý þý ta lep ler hak kýn da dýr. Hü küm uya rýn ca Ta sa rý nýn dör dün cü ki ta bý nýn

eþ ya ta þý ma yý ko nu alan ikin ci kýs mýn da yer alan so rum lu luk tan kur tu lu þa ve sý nýr la ma la ra iliþ kin
hü küm le ri, gön de re nin ve ya gön de ri le nin zi ya, ha sar ve ge cik me ne de niy le ta þý yý cý ya yö nel te bi le -
ce ði söz leþ me dý þý ta lep ler de de uy gu la nýr.

Ýkin ci fýk ra ise ta þý yý cý nýn üçün cü ki þi le rin söz leþ me dý þý ta lep le riy le il gi li olup, ku ral ta þý yý cý -
nýn üçün cü ki þi le re kar þý da so rum lu luk tan kur tu la bi le ce ði hâlle re ve sý nýr la ma la ra da yan ma sý dýr.
An cak bu nun (a) ve (b) bent le rin de be lir ti len iki is tis na sý var dýr.

Mad de 886 - Mad de nin kay nak la rý CMR m. 29 (1), (2) cüm le 1 ile Alm. TK 435 in ci pa rag -
ra fý dýr. Mad de ka le me alý nýr ken, ay ný ku sur de re ce le ri ni dü zen le yen Ta sa rý nýn 855 in ci mad de si nin
be þin ci fýk ra sý, 887 nci mad de si, 930 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý, 1187 nci ve 1267 nci mad de -
le ri nin te rim le riy le bir lik sað lan ma sý na özen gös te ril miþ tir. 

Za rar ta þý yý cý nýn ve ya 879 un cu mad de de be lir til miþ bu lu nan yar dým cý la rý nýn kas týn dan ve ya
per va sýz lý ðý ve za ra rýn muh te me len ger çek le þe bi le ce ði bi lin ciy le ha re ket et miþ ol ma sýn dan doð ma -
sý ha lin de, ta þý yý cý so rum lu luk tan kur tu luþ hal le riy le sý nýr la ma lar dan ya rar la na maz.

Hü küm de ge çen “per va sýz ca ve za ra rýn muh te me len ger çek le þe bi le ce ði bi lin ciy le ha re ket” et -
mek iba re si nin an la mý üze rin de dur mak ge re kir. “Per va sýz ca ve za ra rýn muh te me len ger çek le þe bi -
le ce ði bi lin ciy le ha re ket” bir lik te, ya ni tek bir kav ram ola rak de ðer len di ril me li ve kas ta eþit bir ku -
sur ola rak yo rum lan ma lý dýr. “Kas ta eþit ku sur” öl çü sü kay nak CMR m. 29 (1) hük mün de açýk ça ifa -
de edil miþ tir. Bu iba re nin CMR’nin Ýn gi liz ce met nin de “ka sýt” kar þý lý ðý ola rak “wil ful mis con duct”
de nil dik ten son ra “or by such de fa ult on his part as, in ac cor dan ce with the law of the co urt or tri -
bu nal sei zed of the ca se, is con si de red as equ iva lent to wil ful mis con duct” de nil miþ tir. Bu met ne
gö re, ka sýt ve ya da va ya ba kan mah ke me nin ve ya ha ke min hu ku ku na gö re kas ta eþit ola rak mü talâa
edi le bi le cek ku sur söz ko nu su dur.

Türk/Ýs viç re hu kuk la rýn da aðýr ku sur var dýr, an cak bu kav ra mýn hem sý ný rý hem de ta ným un su -
ru be lir siz dir. Aðýr ku sur da ha çok ku su ra ya kýn bir þe kil de an lam lan dý rýl mak ta dýr. Mad de de “per -
va sýz ca ve za ra rýn muh te me len ger çek le þe bi le ce ði bi lin ciy le” söz cük le ri kul la ný la rak, CMR’ye uy -
gun ola rak kas ta denk dü þe bi le cek bir ku su ra vur gu ya pýl mýþ týr. Bu ba kým dan se çi len per va sýz söz -
cü ðü Al man ca me tin de ki “le ich tfer tig”den gel mek te dir.

Mad de 887 - Mad de nin kay nak la rý CMR m. 28 (2) ile Alm. TK 436 ncý pa rag ra fý dýr. Mad de
ka le me alý nýr ken, ay ný ku sur de re ce le ri ni dü zen le yen Ta sa rý nýn 855 in ci mad de si nin be þin ci fýk ra sý,
886 ncý mad de si, 930 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý, 1187 ve 1267 nci mad de le ri nin te rim le riy le
bir lik sað lan ma sý na özen gös te ril miþ tir. 

Ka nun bu Ýkin ci Ký sým da yer alan so rum lu luk tan kur tul ma ve sý nýr la ma la ra iliþ kin hü küm le re,
eþ ya nýn zi yaý, ha sa rý ve ya geç tes li mi se be biy le ta þý yý cý nýn yar dým cý la rýn dan bi ri ne söz leþ me dý þý so -
rum lu luk tan do ðan ta lep ler ile ri sü rül müþ se, bu ki þi le rin de da ya na bil me le ri ne ola nak ta ný mýþ týr.
An cak aný lan kim se ler ka sýt lý ve ya per va sýz ca ve za ra rýn muh te me len ger çek le þe bi le ce ði bi lin ciy le
ha re ket et miþ ler se bu ola na ðý yi ti rir.

Mad de 888 - Mad de nin kay na ðý, Alm. TK 437 nci pa rag ra fý dýr. Ay rý ca CMR m. 34’e de ba ký nýz.
Bi rin ci fýk ra: Ta sa rý nýn 888 in ci mad de sin de ta þý ma nýn kýs men ve ya ta ma men üçün cü bir ki þi

ta ra fýn dan ya pýl ma sý hak kýn da da ku ral lar ön gör müþ tür. Ta þý ma nýn bu þe kil de üçün cü ki þi ta ra fýn -
dan ye ri ne ge ti ril me si ta þý yý cý ya nýn da bu üçün cü ki þi yi de so rum lu luk al tý na so kar. Ta þý ma, bir ta -
þý yý cý bu lun ma sý na rað men kýs men ve ya ta ma men söz ko nu su üçün cü ki þi ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril -
miþ se, mezkûr ki þi “fi ili ta þý yý cý”dýr. Ka nun öð re ti de bu ta þý yý cý ya “alt ta þý yý cý” de nil di ði için aný lan
te ri mi de kul lan mýþ týr. 
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Böy le bir fi ili ta þý yý cý nýn bu lun ma sý ha lin de ta þý ma söz leþ me si nin ta ra fý olan ta þý yý cý nýn so rum -
lu lu ðu so na er mez; fi ili ta þý yý cý da ger çek leþ tir di ði ta þý ma için asýl ta þý yý cý gi bi so rum lu olur. Fi ili
ta þý yý cý ger çek leþ tir di ði ký sým için doð ru dan ta lep le re mu ha tap ola bi lir. An cak söz leþ me nin nis bi li -
ði il ke si do la yý sýy la ta þý yý cý nýn, gön de ren ve ya gön de ri len le yap mýþ ol du ðu so rum lu lu ðu nu ge niþ le -
ten an laþ ma lar fi ili ta þý yý cý ya  bun la rý ya zý lý ola rak ka bul et miþ ol ma sý ha li ha riç - ile ri sü rü le mez. 

Ýkin ci fýk ra: So rum lu lu ðun kar þý lý ðý ola rak fi ili ta þý yý cý ta þý ma söz leþ me sin den do ðan, asýl ta -
þý yý cý ya ait tüm def’ile ri ile ri sü re bi lir. 

Üçün cü fýk ra: Asýl ta þý yý cý ile fi ili ta þý yý cý ara sýn da ki so rum lu luk mü te sel sil dir. An cak hü küm
em re di ci de ðil dir. 

Dör dün cü ve be þin ci fýk ra: Bu hü küm ler de, kay nak mad de doð rul tu sun da dü zen len miþ tir. 
Mad de 889 - Mad de nin kay nak la rý CMR m. 30 ile Alm TK 438 in ci pa rag ra fý dýr.
Hü küm eþ ya ta þý ma söz leþ me si ne iliþ kin ih bar yü küm lü lü ðü nü özel ola rak dü zen le mek te dir.
Mad de 890 - Mad de nin kay nak la rý Alm TK 440 ýn cý pa rag ra fý ile CMR m. 31’dir.
Bi rin ci fýk ra: Ta þý ma dan do ðan ih ti laf lar da HUMK’da ön gö rü len yet ki li mah ke me ye iliþ kin

hü küm le rin (HUMK m. 9 vd.) uy gu la na ca ðý þüp he siz dir. Hü küm, HUMK’da ön gö rü len yet ki li
mah ke me le re ek ola rak yet ki li mah ke me le ri gös ter miþ tir. Bun lar ifa ye ri ya ni ma lýn tes lim alýn dý ðý
ve ya tes lim için ön gö rü len yer mah ke me le ri dir. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, fi ili ta þý yý cý ya kar þý açý la cak da va lar da ek ola rak di ðer yet ki li mah -
ke me le ri gös ter miþ tir.

Mad de 891 - Ta sa rý nýn Dör dün cü ve Be þin ci ki tap la rý ha zýr la nýr ken, esas alý nan te mel il ke ler -
den bi ri si de, ola nak lar öl çü sün de, Türk Me de ni Ka nu nu ile uyum sað lan ma sý dýr. Bu il ke doð rul tu -
sun da, Ta þý ma Hu ku ku ve De niz Ti ca re ti hü küm le rin de, ala cak la rýn gü ven ce al tý na alý na bil me si için
ta nýn mýþ olan þah si ve aynî ni te lik te ki te mi nat lar in ce len miþ tir. Al man hu ku kun da ha pis hak ký, Alm.
MK 273 ün cü pa rag ra fýn da bir def’i ola rak, Alm TK 369 un cu pa rag ra fýn da “ti carî alý koy ma hak -
ký” adý al týn da bir re hin hak ký ola rak dü zen len miþ tir. Ta sa rý nýn 891 in ci mad de si ne te ka bül eden
Alm TK 441 in ci pa rag ra fý nýn ke nar baþ lý ðý ise “re hin hak ký”dýr. Ýs viç re/Türk me denî hu ku kun da
ise bu hak da ha çok Alm TK 369 un cu pa rag ra fý na da ha ya kýn bir dog ma tik dü ze ne sa hip tir. 

So nuç ola rak, Al man ya sa ma ta ri hin den kay nak la nan se bep ler le or ta ya çýk mýþ olan “tes lim den
ka çýn ma hak ký”, “ti carî ha pis hak ký” ve “re hin hak ký” ayý rý mý nýn Türk hu ku ku ba ký mýn dan terk edil -
me si ge rek ti ði ka bul olun muþ tur. Bu se bep le, Ta sa rý nýn Dör dün cü ve Be þin ci Ki tap la rý nýn il gi li bü -
tün hü küm le rin de, Türk Me de ni Ka nu nu nun 950 ilâ 953 ün cü mad de le ri uya rýn ca ala cak la rýn te mi -
ni için ha pis hak ký ta nýn mýþ týr (Ta sa rý nýn 891, 913, 923, 1201, 1254, 1275 ve 1315 in ci mad de le ri).
Böy le ce, uy gu la ma nýn ih ti yaç ve bek len ti le ri ne ce vap ve ren, ya lýn ve ge nel il ke ler le uyum lu bir dü -
zen le me ge ti ril miþ tir. 

Türk hu ku kun da ha pis hak ký bir sý nýr lý aynî hak týr. Türk öð re ti sin de bu hak kýn tes lim þart lý reh -
nin tü rü ol du ðu be lir ti lir. EMK’da ol du ðu gi bi Türk Me denî Ka nu nun da ki sis te ma tik de bu ni te len -
dir me yi des tek le mek te dir. Ay rý ca, Türk Me denî Ka nu nu nun 953 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý uya -
rýn ca hap se di len þey ler, tes lim þart lý re hin hü küm le ri ne gö re pa ra ya çev ri lir. 891 in ci mad de Türk
Me denî Ka nu nu nun ha pis hak ký na iliþ kin an la yý þý ný ve sis te mi ni de ðiþ tir me miþ tir.

Bi rin ci fýk ra: Ta þý yý cý ya ala cak la rý ný gü ven ce al tý na ala bil me si için eþ ya üze rin de ha pis hak ký
ta nýn mýþ týr. Bu dü zen le me ile ka nu nu muz kay nak tan ba zý nok ta lar da ay rýl mýþ týr. Alm TK 441 (1)
pa rag ra fý hük mü, eþ ya nýn hap se dil di ði ta þý ma söz leþ me si ya nýn da, ta þý yý cý nýn gön de ren ile yap mýþ
ol du ðu di ðer ta þý ma, ta þý ma iþ le ri yük le ni ci si ve sak la ma (de po) söz leþ me le rin den do ðan ih ti laf sýz
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ala cak la rý için de ha pis hak ký nýn kul la na bil me si ne ola nak sað la mak ta dýr. Bu, Al man hu ku kun da
“kon ne xe For de run gen”, ya ni bað lan tý lý ala cak lar kav ra mý ný or ta ya çý kar mýþ týr. Al man hük mü ne
gö re ta þý yý cý sa de ce ta þý dý ðý eþ ya nýn ko nu alýn dý ðý ta þý ma söz leþ me sin den de ðil, ay ný gön de ren le
yap tý ðý baþ ka bir ta þý ma, de po la ma ve ya ta þý ma iþ le ri yük le ni ci li ðin den doð muþ bu lu nan ve ih ti laf -
lý ol ma yan ala cak la rý için de, ta þý dý ðý eþ ya üze rin de ha pis hak ký ný kul la na bi le cek tir. Hük mü müz ise
ha pis hak ký ný bel li ya ni, eþ ya han gi ta þý ma söz leþ me si ne gö re ta þýn mýþ sa o ta þý ma söz leþ me sin den
do ðan ala cak la ra öz gü le miþ tir. Ha pis hak ký re fa kat bel ge le ri ni de kap sar. 6762 sa yý lý Ka nu nun 794
ün cü mad de si nin ak si ne,  6762 sa yý lý Ka nu nun 793 ün cü mad de si uya rýn ca - tev di edil miþ bu lu nan
pa ra üze rin de ta þý yý cý nýn ha pis hak ký bu lun ma mak ta dýr. Bu nun se be bi Ka nu nu mu zun 6762 sa yý lý
Ka nu nun 793 ün cü mad de si ne ben zer bir mad de ye yer ver me miþ ol ma sý dýr. 

Ka nu nun 891 in ci mad de si nin uy gu lan ma sýn da Türk Me denî Ka nu nu nun 950 nci mad de si nin
ikin ci fýk ra sýn da ki bað lan tý nýn var lý ðý da dik ka te alý na cak týr.

Ýkin ci fýk ra: Türk Me denî Ka nu nun da ki (Türk Me denî Ka nu nu nun 950 nci mad de si nin bi rin -
ci fýk ra sýn da ki) il ke ye uy gun ola rak ta þý yý cý eþ ya yý zil yet li ðin de bu lun dur du ðu ya da eþ ya üze rin de
ha pis hak ký ný ha iz ol du ðu sü re ce ha pis hak ký mev cut tur. 

Üçün cü fýk ra: Bu hü küm Türk Me denî Ka nu nu nun 891 in ci mad de si ile bir lik te an lam lan dý -
rý lýr. Me de ni Ka nu nun aný lan mad de si bor cun ye ri ne ge ti ril me me si ha lin de ve ye ter li gü ven ce de
gös te ril mez se ha pis hak ký ko nu su eþ ya nýn pa ra ya çev ril me si ni ön gör mek te dir. Pa ra ya çev ril me de
tes li me bað lý re hin hü küm le ri uy gu la nýr. Bu hal de Türk Me denî Ka nu nu borç lu ya bil di rim de bu lu -
nul ma sý ge re kir. Dör dün cü fýk ra, Türk Me denî Ka nu nu nun laf zýn dan ay rýl mýþ ve so mut ola ya uy -
gun ola rak bil di rim gön de ri le ne ya pý la cak, gön de ri len bu lun mu yor ve ya ma lý tes lim al ma dý red de -
di yor sa bil di rim gön de re ne ya pý la cak týr. 

Mad de 892 - Bir den çok ta þý yý cý nýn ha pis hak la rý ný dü zen le yen bu mad de nin kay na ðý Alm TK
442 nci pa rag ra fý dýr. 891 in ci  mad de nin bir an lam da ta mam la yý cý sý dýr. 

Bi rin ci fýk ra: Eþ ya bir den çok ta þý yý cý ta ra fýn dan ta þýn mýþ sa, ta þý yý cý ha pis hak ký ný sa de ce ken -
di si nin söz ko nu su ta þý ma dan do ðan ala cak la rý nýn el de edil me si için kul la na maz. Ön ce ki ta þý yý cý la -
rýn hak la rý ný da, özel lik le ha pis hak la rý ný kul la nýr. Baþ ka bir de yiþ le, son ta þý yý cý nýn uy gu la dý ðý ha -
pis hak ký ne ön ce ki ta þý yý cý nýn ka týl dýk la rý söz ko nu su ta þý ma dan do ðan hak la rýn yi ti ril me si so nu cu -
nu do ðu ra bi lir ne de kul la ný lan ha pis hak ký son ta þý yý cý nýn ala cak la rý na öz gü le ne bi lir. Son ta þý yý cý -
nýn ha pis hak ký nýn bað la mýn da ön ce ki ta þý yý cý lar ken di ha pis hak la rý na da sa hip olur lar ve son ta þý -
yý cý ha pis hak ký na sa hip ol du ðu sü re ce di ðer le ri de ha pis hak la rý na sa hip olur lar.

Ýkin ci ve üçün cü fýk ra: Ön ce ki ta þý yý cý nýn ala ca ðý, son ra ki ta þý yý cý ta ra fýn dan öde nir se, ön ce -
ki ala cak ve re hin hak ký son ra ki ne ge çer. 

Bi rin ci ve ikin ci fýk ra hü küm le ri ta þý ma iþ le ri yük le ni ci si nin ala cak la rý için de uy gu la nýr.
Mad de 893 - 893 ün cü mad de bir den çok ha pis hak ký nýn var lý ðýn da ha pis hak la rý ara sýn da ki sý -

ra yý dü zen le mek te dir. Ay ný eþ ya üze rin de 891 ve 892 nci mad de de ön gö rül dü ðü üze re eþ ya nýn ta -
þýn ma sý ile il gi li ola rak bir den çok ha pis hak ký var sa, bun lar dan, eþ ya nýn doð ru dan doð ru ya ta þýn -
ma sý ile il gi li olan lar di ðer le rin den ön ce ge lir. Eþ ya nýn doð ru dan doð ru ya ta þýn ma sý ile il gi li ol ma -
yan ala cak lar ara sýn da ki sý ra da ta ri he gö re be lir le nir. Bun lar ara sýn da, son ra dan do ðan la rýn ön ce ki -
ler den ev vel gel me si ku ra lý uy gu la nýr. 
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ÜÇÜN CÜ KI SIM
Ta þýn ma Eþ ya sý Ta þýn ma sý

Mad de 894 - Ta sa rý nýn 894 ilâ 901 in ci mad de le ri ta þýn ma eþ ya sý nýn ta þýn ma sý na uy gu la nýr.
Aný lan hü küm le rin doð ru dan kay na ðý olan Alm TK 451 ve 451h pa rag ra fý hü küm le rin de ta þýn ma
eþ ya sý ta ným lan ma mýþ týr. 894 ün cü mad de kap sa mý ge niþ olan bir ta ným ver miþ tir. Ka nu nun ta ným
ver me si nin bir se be bi bu özel hü küm le rin uy gu lan ma ala ný ný be lir le mek te dir. Bir ev den, bir iþ ye rin -
den, üre tim bi ri min den ve bu gi bi yer ler den alý nýp bir di ðer ye re ta þý na cak olan ve bu gi bi yer le re
ait otu rul mak ta, ça lýþ mak ta ve ya ben ze ri bað lan tý lý iþ ler de kul la ný lan eþ ya “ta þýn ma eþ ya sý”dýr. “Ta -
þýn ma” ol gu su ta ným la yý cý ve be lir li de ðil dir. Al man öð re ti si nin hükûmet ta sa rý sý nýn ge rek çe sin den
ak tar dý ðý gi bi mi ras ka lan eþ ya nýn mi ras çý nýn ve çe yiz eþ ya sý nýn ye ni ev li çif tin evi ne ta þýn ma sý ta -
þýn ma eþ ya sý nýn ta þýn ma sý dýr. Bu na kar þý lýk, sa na yi te sis le ri nin ve ti carî mo bil ya nýn ta þýn ma sý, ta -
þýn ma eþ ya sý ta þý ma sý na de ðil, ge nel eþ ya ta þý ma sý na gi rer. Me se la, bir fab ri ka nýn ma ki na ve te sis -
le ri nin sö kü lüp baþ ka bir ye re gö tü rü lüp ta kýl ma sý ve ya bir buz do la bý ti ca ret ha ne sin de ki ve ge nel
de po da ki buz do lap la rý nýn baþ ka bir ti ca ret ha ne ye ve ya de po dan ti ca ret ha ne ye ta þýn ma sý 894 ün cü
mad de nin kap sa mý dý þýn da dýr. Hü küm de ki “üre tim bi ri mi”nden ta þýn ma ile bu bi rim de ki de mir ba -
þýn ta þýn ma sý kas te dil miþ tir. Za ten ta ným da “otu rul mak ta, kul la nýl mak ta ve ben ze ri þe kil de hiz met
ve ren eþ ya” de ni le rek eþ ya nýn ni te li ði so mut laþ tý rýl mýþ týr. 

Ta þýn ma eþ ya sý için özel hü küm ler ön gö rül me si, bu tür eþ ya nýn özel bir öze ni, uz man lý ðý, pa -
ket le me yi ve pa ket le ri aç ma yý, ba zen de sök me ve ye ni den kur ma yý ge rek tir me si dir. 894 ilâ 901 in -
ci mad de ler hü küm le ri, ikin ci ký sým da yer alan eþ ya ta þý ma sý na iliþ kin hü küm ler den ön ce, an cak
ulus la ra ra sý söz leþ me ler de ki özel hü küm ler den son ra ge lir. CMR, ta þýn ma eþ ya sý na uy gu lan maz
(CMR m. 1, 4, c). Bu tür hü küm ler de niz, ha va ve de mir yo lu ta þý ma sý na iliþ kin kon van si yon lar da
yer al mak ta dýr. 

Mad de 895 - Bu mad de nin kay na ðý Alm TK 451a pa rag ra fý dýr.
Bi rin ci fýk ra: Eþ ya ta þý ma sý na iliþ kin 856-893’den fark lý ola rak mo bil ya nýn sö kül me si ve ku -

rul ma sý ile eþ ya nýn yük le nip bo þal týl ma sý da ta þý yý cý nýn borç la rý ara sýn da yer alýr. Bu nun bir so nu cu
ola rak ta þý yý cý bu bor cun ihlâlin den do ðan zi ya, ha sar ve ge cik me za rar la rýn dan da so rum lu dur. 

Ýkin ci fýk ra: Ýkin ci fýk ra, ta þý yý cý ya ge nel eþ ya ta þý ma hü küm le ri ara sýn da bu lun ma yan bir bor -
cu dü zen le mek te dir. Gön de ren 864. mad de nin be þin ci fýk ra sýn da ta ným la nan bir tü ke ti ci ise, eþ ya -
nýn am ba laj lan ma sý ve si gor ta lan ma sý gi bi ta þý ma ile il gi li di ðer iþ le rin ye ri ne ge ti ril me si de ta þý yý -
cý nýn bor cu dur. Oy sa 863 ün cü mad de ye gö re, eþ ya yý ara ca koy mak, is tif le mek, bað la mak ve sa bit -
le mek gi bi yük le me ve bo þalt ma gön de re ne ait tir. Al man öð re ti si, lam ba la rýn, sa bit do lap la rýn, ay na -
la rýn yer le rin den sö kü lüp gi di len yer de asýl ma sý ve ta kýl ma sý ný da ikin ci fýk ra nýn kap sa mýn da gör -
mek te dir. Bu borç la rýn mad de nin bi rin ci fýk ra sý na gir di ði dü þü nü le bi lir. An cak bi rin ci fýk ra mo bil ya -
nýn ken di için de sö kü lüp ku rul ma sý na uy gu la nýr. Me se la, bü yük bir ma sa nýn sö kü lüp ta kýl ma sý gi bi. 

Mad de 896 - Mad de nin kay na ðý Alm TK 452 nci pa rag ra fý dýr.
Bi rin ci fýk ra: Ta þýn ma eþ ya sý nýn gön de re ni eþ ya ta þý ma sý gön de ri min den fark lý dýr. Bu tür eþ -

ya ta cir ol ma yan la ra ve ta cir ler de de on la rýn ti carî iþ let me siy le il gi li bu lun ma yan gay ri ti carî alan -
la rý na ait tir. Böy le olun ca gön de re ni pek ta ný ma dýk la rý ve bil me dik le ri ta þý ma se ne di dü zen le mek le
yü küm lü kýl mak ama ca uy gun de ðil dir. 

Ýkin ci ve üçün cü  fýk ra: Her iki fýk ra da da gön de ri ci tü ke ti ci ise, tü ke ti ci nin ko nu mu do la yý -
sýy la, eþ ya ta þý ma sý gön de re nin den fark lý ola rak onun yö nün den kül fet oluþ tu ra cak borç lar ha fif le -
til miþ tir. 
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Mad de 897 - Gön de re nin yu ka rý da açýk la nan ta cir ol ma yan ve ya bir ti carî iþ let me ile il gi li bu -
lun ma yan ko nu mu so rum lu lu ðun da sý nýr lan dý rýl ma sý ný ge rek li kýl mýþ týr. Za rar lar için öde ne cek olan
tu tar so mut olay da ki ta þý ma nýn ifa sý için ge rek li olan yük le me ala ný nýn met re kü pü için 2000 TL’yi
aþa maz. Hük mün yo ru mun da dik kat edil me si ge re ken nok ta þu dur: Üç do lap ko ca bir TIR kam yo -
nun da ta þý na bi lir. Za rar lar için ya pý la cak taz mi nat he sap lan ma sýn da TIR kam yo nu nun met re kü pü
de ðil bu üç do lap için ge rek li olan yük le me ala ný nýn met re kü pü esas alý nýr.

Mad de 898 - Mad de nin kay na ðý Alm TK 451d pa rag ra fý dýr.
Bi rin ci fýk ra: Ta þýn ma eþ ya sý nýn ta þýn ma sýn da ta þý yý cý nýn so rum lu lu ðu da ta þý nan eþ ya nýn ni -

te lik le ri ve özel lik le ri se be biy le 864 ün cü mad de den fark lý bir þe kil de ve ta þý yý cý nýn so rum lu lu ðu
864 ün cü mad de ye na za ran da ha ha fif ola rak dü zen len miþ tir. 

Ýkin ci fýk ra: Bi rin ci fýk ra da ön gö rü len so rum lu luk tan kur tul ma hâlle ri nin bi ri nin var lý ðýn da ta -
þý yý cý nýn so rum suz lu ðu na iliþ kin bir ka ri ne do ðar. Bu ka ri ne nin ak si ni is pat la mak gön de re ne dü þer.

Üçün cü fýk ra: So rum suz luk hal le rin den bi ri nin ve ya ba zý la rý nýn so mut olay da var ol ma sý ta þý -
yý cý yý al ma sý ge re ken ön lem le ri al mak tan ve ta li mat la ra uy mak tan kur tar maz. Ta þý yý cý nýn so rum -
suz luk hal le ri ne da ya na bil me si için du rum ve þart la ra gö re üze ri ne dü þen tüm ön lem le ri al mýþ ve ta -
li mat la ra uy muþ ol ma sý ge re kir. Bun la rý ihmâl et me si ha lin de ta þý yý cý so rum lu olur.

Mad de 899 - 882 nci mad de den fark lý ola rak bu mad de de de ta þý yý cý nýn zi ya ve ha sar dan do -
ðan so rum lu lu ðu, ta þý ma nýn ifa sý için ge rek li olan yük le me ala ný nýn be her met re kü pü için 2000-TL
ile sý nýr lý dýr. Mad de ka le me alý nýr ken, ay ný hu sus la rý ta þý yý cý nýn so rum lu lu ðu ve de niz ti ca re ti için
dü zen le yen Ta sa rý nýn 882 nci ve 1186 ncý mad de le ri nin te rim le riy le bir lik sað lan ma sý na özen gös -
te ril miþ tir. 

Mad de 900 - Mad de nin kay na ðý Alm TK 451f pa rag ra fý dýr.
Bu mad de za ra rýn, do la yý sýy la eþ ya nýn zi ya ve ya ha sa rý nýn bil di ril me si ni ge ne ta þýn ma eþ ya sý -

nýn ni te li ði ve ta þý yý cý nýn bu tür ta þý ma da ki özel ko nu mu do la yý sýy la 889 un cu mad de den fark lý ola -
rak dü zen len miþ tir. Bu ra da zi ya ve ha sa rýn bel li bir sü re de ta þý yý cý ya bil di ril me si ge re kir. Ak si hal -
de bun dan do ðan ta lep hak la rý so na erer, ya ni bir an lam da dü þer. Mad de den açýk ça an la þýl dý ðý üze -
re 889 un cu mad de de ka ri ne or ta dan kalk mak ta, bu mad de de ise ta lep hak la rý düþ mek te dir. Sü re ler
ve so nuç la rý yö nün den ol duk ça aðýr olan bu mad de 901 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben di
hük mü ile bir lik te yo rum lan ma lý dýr.

Mad de 901 - Mad de nin kay na ðý Alm TK 451h pa rag ra fý dýr.
Bi rin ci fýk ra: Ta þýn ma eþ ya sý nýn ta þýn ma sýn da gön de ren tü ke ti ci ise tü ke ti ci nin ko run ma sý

ama cýy la ta þý yý cý ile yar dým cý la rý nýn so rum lu luk tan kur tul ma hal le rin den bi ri ne ve so rum lu luk sý nýr -
la ma la rý na iliþ kin hü küm le ri ne da ya na bil me le ri ba zý þart la ra bað lan mýþ týr. Ta þý yý cý ve yar dým cý la rý
bu þart la rý ye ri ne ge tir mez ler se bu ola nak lar dan ya rar la na maz lar. 

Ta þý yý cý gön de re ni söz leþ me ya pý lýr ken so rum lu luk hü küm le ri hak kýn da bil gi len dir me miþ, so -
rum lu lu ðun ge niþ le til me si yö nün de bir an laþ ma ya pýl ma sý ve eþ ya nýn si gor ta et ti ril me si ola nak la rý -
na iþa ret et me miþ se, so rum lu luk tan kur tul ma ve so rum lu luk la rý sý nýr lan dýr ma hü küm le rin den ya rar -
la na maz.

Ay rý ca ta þý yý cý gön de re ni za rar bil di ri mi ko nu sun da bu nun þek li ve sü re si ve bun la ra uyul ma -
ma sý ha lin de so nuç la rý hak kýn da bil gi len dir me li dir; ak si hal de 899 ve 900 ün cü mad de le re da ya -
na maz. 

Ýkin ci fýk ra: Bil gi len dir me ya zý lý ola rak, ko lay ca oku na bi lir ve an la þý la bi lir þe kil de ya pýl -
ma lý dýr. 
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DÖR DÜN CÜ KI SIM
De ði þik Tür Araç lar ile Ta þý ma

Mad de 902 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 452 nci pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. Mil let le ra ra sý ta þý ma hu ku ku nun tar týþ ma lý ve zor
ko nu la rý nýn ba þýn da, eþ ya nýn de ði þik tür araç lar la ta þýn ma sý ha lin de han gi so rum lu luk re ji mi nin uy -
gu la na ca ðý me se le si gel mek te dir. Eþ ya ta þý ma la rýn da kul la ný lan araç lar dan ka ra yo lu, de mir yo lu, de -
niz yo lu, iç su yo lu ve ha va yo lu araç la rý ile ya pý lan ta þý ma lar için çok sa yý da mil let le ra ra sý söz leþ me
bu lun mak ta dýr. Tür ki ye ka ra yo lu ile eþ ya ta þý ma la rý na iliþ kin CMR, de mir yo lu na iliþ kin CO TIF, CIV
ve CIM, de niz yo lu na iliþ kin 1924 Brük sel Söz leþ me si ve ha va yo lu na iliþ kin Var þo va/Mon tre al Söz -
leþ me le ri ne ta raf ol muþ tur. Ay rý ca, bu söz leþ me le rin dü zen le dik le ri alan la ra iliþ kin ola rak 6762 sa -
yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nun da, 2920 sa yý lý Türk Si vil Ha va cý lýk Ka nu nun da ve çe þit li baþ ka ka nun -
lar da hü küm ler bu lun mak ta dýr. Çað daþ ta þý ma uy gu la ma sýn da, özel lik le kon tey ner li ta þý ma la rýn bü -
yük ge liþ me gös ter me si se be biy le, her bir ta þý ma kýs mý için ay rý söz leþ me le rin ya pýl ma sý nýn ye ri ne,
tek bir ta þý yý cý ile ta þý ma par ku ru nun tü mü için bir söz leþ me ya pýl ma sý bas kýn ha le gel miþ tir. Ör ne -
ðin Al man ya’nýn Düs sel dorf þeh rin de üre ti len bir eþ ya nýn Ma ni sa’ya ta þýn ma sýn da þöy le bir sü reç
iz len mek te dir: Eþ ya Düs sel dorf’ta ki fab ri ka da bir kon tey ne re yer leþ ti ri lip de mir yo luy la Hol lan -
da’nýn Rot ter dam li ma ný na ulaþ tý rýl mak ta, ora dan ge miy le Ýz mir’e ta þýn mak ta, Ýz mir li ma nýn dan da
ka ra yo luy la Ma ni sa’da ki ni hai tes lim ye ri ne gö tü rül mek te dir. Kon tey ner yol bo yun ca hiç açýl ma dý -
ðýn dan, bir za ra rýn mey da na ge lip gel me di ði an cak ni hai tes lim ye ri olan Ma ni sa’da kon tey ner açýl -
dý ðýn da an la þý la bil mek te dir. Za ra rýn han gi ta þý ma kýs mýn da mey da na gel di ði bel li de ðil se, ta þý yý cý -
nýn so rum lu lu ðu nun han gi ku ral la ra gö re ta yin edi le ce ði önem li bir so run dur. Tek tek ele alýn dý ðýn -
da, Düs sel dorf-Rot ter dam de mir yo lu ta þý ma sý na Tür ki ye’nin de ta ra fý ol du ðu CIM Söz leþ me si, Rot -
ter dam-Ýz mir de niz yo lu ta þý ma sý na ye ri ne gö re 1924/1968 Brük sel/Visby Söz leþ me si ve ya ulu sal
hu kuk, Ýz mir-Ma ni sa ka ra yo lu ta þý ma sý na da yi ne ulu sal hu kuk tat bik edi le cek tir. Uy gu lan ma sý gün -
de me ge len bu ku ral la rýn tü mün de, so rum lu luk sý nýr la rý, is pat kül fet le ri, yar dým cý ki þi ler için so rum -
lu luk, so rum suz luk hal le ri, ih bar ve za ma na þý mý sü re le ri fark lý dü zen len miþ tir. Do la yý sýy la ta þý yý cý -
nýn han gi ku ral la ra gö re so rum lu tu tu la ca ðý bü yük önem ta þý mak ta dýr. Bu so run la rý aþ mak üze re
Bir leþ miþ Mil let ler ta ra fýn dan ha zýr lat tý rýl mýþ olan 24/05/1980 ta rih li Mil let le ra ra sý Söz leþ me bu gü -
ne ka dar yü rür lü ðe gir me miþ tir. Çe þit li ül ke le rin hu ku kun da fark lý çö züm le rin ka bul edil di ði gö rül -
müþ tür. Ta sa rý da, ta þý ma söz leþ me si ne iliþ kin ge nel ku ral la rý esas alan Al man hu ku ku nun ye ni çö -
zü mü be nim sen miþ tir.

Bu sis te me gö re, Ta sa rý nýn 902 ilâ 905 in ci hü küm le ri nin uy gu la na bil me si için ta þý yý cý nýn, eþ -
ya yý tek bir ta þý ma söz leþ me si tah týn da en az iki de ði þik ta þý ma ara cýy la ta þý ma yý yü küm len miþ ol -
ma sý ge rek mek te dir. Böy le bir söz leþ me da hi, ku ral ola rak, Dör dün cü Ki ta býn bi rin ci ve ikin ci kýs -
mýn da dü zen le nen hü küm le re tâbi tu tul muþ tur, çün kü de ði þik tür araç lar la ta þý ma iþi nin ta ah hüt
edil me si, Ta sa rý nýn 850 nci mad de sin de ta rif edi len ta þý ma söz leþ me si nin bir özel hâli ola rak ele
alýn mýþ týr. An cak, bu ge nel atýf uya rýn ca 850 ilâ 893 ün cü hü küm le rin uy gu lan ma sýn dan ön ce 903
ilâ 904 ün cü mad de le rin özel hü küm le ri ve so mut uyuþ maz lýk ta uy gu lan ma sý ge re ken mil let le ra ra -
sý söz leþ me le rin hü küm le ri (ör ne ðin CMR’nin 2 nci mad de si, CIM’in 28 in ci ve 48 in ci mad de le ri,
Var þo va/La hey Söz leþ me si nin 18 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý ve 31 in ci mad de si) ön ce li ði ha iz
ola cak týr. Mad de nin son cüm le si, bil has sa önem ta þý yan de niz ta þý ma la rý ba ký mýn dan da ay ný ku ra -
lýn uy gu la na ca ðý ný tas rih et mek te dir. Do la yý sýy la, yu ka rý da ve ri len Düs sel dorf’tan Ma ni sa’ya ta þý -
nan kon tey ner ör ne ðin de ol du ðu gi bi, de ði þik tür araç lar la ya pý la cak ta þý ma nýn bir kýs mý nýn de niz -
yo luy la ce re yan et ti ði hal ler de da hi, ku ral ola rak, Ta sa rý nýn 850 ilâ 893 ün cü hü küm le ri tat bik edi -
le cek tir; do la yý sýy la bu hal ler ba ký mýn dan Ta sa rý nýn 852 nci mad de si dik ka te alýn ma ya cak týr. 
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Mad de 903 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 452a pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. 902 nci mad de de ki ge nel ku ra la, za rar ye ri nin bel li ol -
du ðu hal ler için bu mad de de bir is tis na ge ti ril mek te dir. Eþ ya da ki za ra rýn ve ya ge cik me yi do ðu ran
ola yýn bel li bir ta þý ma kýs mýn da mey da na gel di ði tes pit edi le bi li yor sa (ör ne ðin kon tey ner ge mi dey -
ken dev ril miþ ve eþ ya za rar gör müþ tür ve ya kon tey ner kam yon ile ta þý nýr ken yan mýþ týr), 902 nci
mad de de ki ge nel atýf uy gu lan ma ya cak týr. Bu hal ler de, bir fa ra zi ye te sis edil mek te dir: Ta þý yý cý ile
gön de ren, za ra rýn ve ya ge cik me nin mey da na gel di ði ta þý ma kýs mý için tek bir söz leþ me yap mýþ ol -
sa lar dý o söz leþ me han gi hü küm le re tâbi tu tu la cak idiy se, o hü küm ler bu ra da da ta þý yý cý nýn so rum -
lu lu ðu na uy gu la na cak týr. Do la yý sýy la, za rar ve ya ge cik me nin bel li bir ta þý ma kýs mýn da mey da na
gel di ði is pat edi le bi li yor sa, o ta þý ma kýs mý nýn hu kuk sal re ji mi, de ði þik tür araç lar ile ta þý ma yý ta ah -
hüt et miþ olan ta þý yý cý nýn so rum lu lu ðu nu be lir le ye cek tir. Mad de nin ikin ci cüm le si is pat yü kü ne iliþ -
kin ku ra lý, Türk Me de ni Ka nu nu nun ge nel hü küm le ri ne pa ra lel bi çim de be lir le mek te dir; za ra rýn ve -
ya ge cik me nin bel li bir ta þý ma kýs mýn da mey da na gel di ði ni id dia eden ta raf, bu id di asý ný is pat et -
mek le yü küm lü tu tul muþ tur. 

Mad de 904 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 452b pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, eþ ya da ki za ra rýn ih ba rý ný, ku -
ral ola rak, 889 un cu mad de nin ge nel hük mü ne tâbi tut muþ tur. An cak ni hai tes lim ye rin de eþ ya yý te -
sel lüm eden ki þi, son ta þý ma kýs mý na iliþ kin ku ral la rý dik ka te ala rak ih bar da bu lun muþ sa, de ði þik tür
araç lar ile ta þý ma söz leþ me si ba ký mýn dan 889 un cu mad de nin ara dý ðý þe kil ve sü re þart la rý na uy muþ
ol du ðu ka bul edi le cek tir. Bu na gö re, ta þý ma nýn son kýs mý de niz yo luy la ce re yan et miþ se il gi li mil let -
le ra ra sý söz leþ me ye ve ya Ta sa rý nýn 1185 in ci mad de si ne uy gun ola rak ya pýl mýþ bir ih bar, 889 un cu
mad de nin þart la rý ný kar þý la ma sa bi le, 904 ün cü mad de ba ký mýn dan ye ter li dir.  

Mad de 905 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm.TK.’nýn 452c  pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. De ði þik tür araç lar ile ta þý ma söz leþ me si nin ko nu su ta -
þýn ma eþ ya sý ise, bu söz leþ me, Ta sa rý nýn 894 ilâ 901 in ci hü küm le ri ne tâbi tu tul muþ tur. Ay rý ca bu -
ra da, da ha sa de bir sis tem ku ru la bil me si için, 903 ün cü mad de nin uy gu la ma ala ný sý nýr lan dý rýl mýþ -
týr. Bu na gö re, za rar ye ri nin bel li ol du ðu hal ler de da hi yi ne üçün cü kýs mýn hü küm le ri uy gu la na cak -
týr; an cak, bir mil let le ra ra sý söz leþ me nin uy gu la ma ala ný bul du ðu hal ler de, ye ni den 903 ün cü mad -
de ye dö nü le cek tir. 

BE ÞÝN CÝ KI SIM
Yol cu Ta þý ma

Yol cu ta þý ma ya iliþ kin ola rak Türk hu ku kun da özel hü küm ler yok tur. Oy sa çe þit li ül ke ler bu tür
ta þý ma la rý da özel hü küm ler le dü zen le miþ ler dir. Me se la, Ýs viç re’de 18/06/1993 ta rih li özel bir fe de -
ral ka nun bu lun mak ta, Al man Me de ni Ka nu nu nun 651 ilâ 651m mad de si hü küm le ri se ya hat söz leþ -
me si ne ay rýl mýþ bu lun mak ta dýr. Bu hü küm ler Al man ya’da 01/01/2002’de yü rür lü ðe gi ren borç lar
hu ku ku re for mu ile Av ru pa Par la men to su ile Kon se yin or tak la þa çý kar dýk la rý 13/06/1990 ta rih li ve
AET/90/314 sa yý lý Yö ner ge si ne gö re de ðiþ ti ril miþ bu lun mak ta dýr. An cak söz ko nu su Yö ner ge ve
de ði þik li ðe uð ra yan Alm TK’nýn aný lan hü küm le ri yol cu ta þý ma sýn dan çok tur la ya pý lan ge zi söz -
leþ me le ri ne iliþ kin hü küm le ri içer mek te dir. Bu Yö ner ge nin Türk hu ku ku na Ti ca ret Ka nu nu dý þýn da
bir dü zen le me ile ge ti ril me si ge re kir. Onun için AET’nin 90/314 sa yý lý Yö ner ge si 906 ve de va mý
hü küm le re yan sý týl ma mýþ týr. Aþa ðý da ki hü küm ler 850-854 ün cü mad de ler ya nýn da uy gu la nýr. 

Mad de 906 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 798 in ci mad de sin den ay nen alýn mýþ týr.
Mad de 907 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 799 un cu mad de sin den ba zý de ði þik lik ler le alýn mýþ týr. 



---- 311 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Se fe rin ya pý la ma ma sý nýn so nuç la rý ný dü zen le yen bu mad de, çe þit li ola sý lýk la ra gö re ku ral lar
ön gör mek te dir.

Bi rin ci bent: Bu bent 6762 sa yý lý Ka nu nun 799 un cu mad de si nin (3) nu ma ra lý ben din den ay -
nen alýn mýþ týr.

Ýkin ci bent: Bu bent 6762 sa yý lý Ka nu nun 799 un cu mad de si nin (4) nu ma ra lý ben din den ay nen
alýn mýþ týr.

Üçün cü bent: Bu bent 6762 sa yý lý Ka nu nun 799 un cu mad de si nin (5) nu ma ra lý ben din den ay -
nen alýn mýþ týr.

Dör dün cü bent: Bu bent 6762 sa yý lý Ka nu nun 799 un cu mad de si nin (1) nu ma ra lý ben din den
ba zý de ði þik lik ler le alýn mýþ týr. Es ki hü küm, yol cu nun bel li va kit te ha re ket ye rin de ha zýr bu lun ma -
ma sý ha lin de, on dan son ra ki araç ile se ya hat et mek hak ký ný ha iz ol du ðu, se ya hat et sin, et me sin üc -
re ti ta ma men öde mek yü kü mü al týn da ol du ðu þek lin dey di. Bu hü küm ta þý yý cý ya, bel li bir se fer için
yer ayýrt mýþ bu lu nan yol cu ya, iz le yen se fer ler de hat ta, yol cu nun ha re ket ye ri ne gel di ði ilk se fer de
yer ver mek zo run lu ðu nu yük lü yor du. Es ki hü küm men fa at ler den ge si ne ol du ðu ka dar, ger çe ðe de
uy mu yor, yol cu ta þý ma iþ let me ci li ði nin ulaþ tý ðý dü ze yi dik ka te al mý yor du. 

Bu gün yer ayýrt tý ðý se fe re gel me yen yol cu ya, iz le yen se fer ler de yer ve re bil mek ta þý yý cý yö nün -
den güç hat ta ço ðu kez ola nak sýz dýr. Bu se bep le yol cu nun iz le yen se fer ler den bi riy le se ya hat et mek
hak ký se fe rin her han gi bir se bep le za ten ya pý la ma ma sý ha li ne öz gü len miþ tir. Hü küm yol cu ya bu
hak ký, se fe rin ya pý la ma ma sýn da ta þý yý cý nýn ku su ru bu lun ma sa da ken di si de ya pý la ma yan se fer için
za ma nýn da ha re ket ye ri ne gel me miþ ol ma sý ha lin de de ta nýn mýþ týr. Se fer her han gi bir se bep le ya pý -
la ma mýþ, yol cu bu se fer için ha re ket ye ri ne gel miþ se iz le yen se fer ler den bi rin de se ya het et mek hak -
ký ön ce lik le var dýr. 

Hü küm 6762 sa yý lý Ka nun da ki me tin den bir nok ta da da ha ay rýl mak ta dýr. Yol cu ya iz le yen se -
fer ler den bi rin de yer ver mek ta þý yý cý yö nün den imkânsýz ol du ðu ve ya bü yük bir yük oluþ tur du ðu
tak dir de ta þý yý cý bu yü küm lü lük ten kur tu lur. An cak söz ko nu su hal de ta þý yý cý ta þý ma üc re ti ni ia de
eder ve ma kul bir taz mi nat öder. Bu taz mi na týn yol cu nun tüm za ra rý ný kar þý la ma sý þart de ðil dir. Se -
fe rin ya pý la ma ma sýn da ta þý yý cý nýn ku su ru yok sa ken di si ne öne ri len se fe ri hak lý bir se bep ol mak sý -
zýn red de den yol cu bi let üc re ti ni öder. 

Be þin ci bent: Bu bent 6762 sa yý lý Ka nu nun 799 un cu mad de si nin (6) nu ma ra lý ben din den alýn mýþ týr.
Mad de 908- Bu hü küm 6762 sa yý lý Ka nu nun 801 in ci mad de sin den esas lý de ði þik lik ler le alýn -

mýþ týr. Se fe rin ha re ket et me si ge cik miþ se, ge cik me hak lý bir se be be da yan sýn ve ya da yan ma sýn yol -
cu söz leþ me den ca yýp öde di ði üc re ti ve var sa za ra rý ný, ge cik me ye rað men se ya hat et miþ se sa de ce
ge cik me den do ðan za ra rý ný is te ye bi lir. 6762 sa yý lý Ka nun da bu hak lar, ge cik me nin iki gü nü aþ ma sý
ha lin de doð mak ta dýr. Çað daþ uy gu la ma lar çer çe ve sin de bu sü re nin “hal ve þart la ra uy gun bir sü re”
ola rak de ðiþ ti ril me si ge rek miþ tir. Hü küm cay ma kav ra mý na yer ve re rek, söz leþ me den dön me hü -
küm le ri nin uy gu la na ca ðý ný ifa de et miþ tir. Yol cu ta þý ma söz leþ me si nin özel lik le ri ve yol cu nun ko nu -
mu dik ka te alý na rak cay ma her han gi bir þek le bað lan ma mýþ, hat ta cay ma nýn, cay ma an la mý na ge le -
bi le cek ha re ket ler de açýk lan ma sý da ye ter li gö rül müþ tür. Bu se bep le ha re ket ye rin den ay rýl ma cay -
ma dýr; ay rý ca 18 in ci mad de nin üçün cü fýk ra sý na uy gun bir ih tar ve ya ih bar da bu lu nul ma sý ge rek -
me ye cek tir. Hü küm, her han gi bir za ra rýn is pat edi le me di ði hal ler de, ta þý yý cý nýn taz mi nat bor cu nu
bi let üc re ti nin üç mis li ile sý nýr lan dýr mýþ týr. Bu su ret le men fa at ler den ge si ko run muþ tur. Eðer yol cu,
bu mak tu taz mi na tý aþan bir za ra ra uð ra mýþ sa, ta þý yý cý, mad de nin ikin ci cüm le si ne gö re za ra rýn ta -
ma mýn dan so rum lu dur. 
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Mad de 909 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 802 nci mad de sin den alýn mýþ týr. Se fer es na sýn -
da, yol de ðiþ tir me ne de ni ile ge cik me den do ðan so rum lu lu ðu dü zen le mek te dir.

Ta þý yý cý se fer ta ri fe sin de bu lun ma yan bir yer de dur ma sý, se bep siz ye re ola ðan, ya ni her za man
iz le nen ve ya iz len me si ge re ken yol dan baþ ka bir yol iz le me si ve ya di ðer þe kil de ken di fii lin den do -
ðan bir se bep le ta þý ma nýn ge cik me si ha lin de yol cu söz leþ me den ca yýp taz mi nat is te ye bi lir. Bu hal -
de is te ne bi le cek taz mi nat cay ma ha lin de söz ko nu su olan taz mi nat týr.

Ýkin ci ve üçün cü fýk ra lar 6762 sa yý lý Ka nu nun 802 nci mad de si nin tek ra rý dýr.
Mad de 910- Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 803 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 911 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 800 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 912 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 804 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr. An cak ikin ci fýk -

ra da, 4925 sa yý lý Ka ra yo lu Ta þý ma Ka nu nu ile ge ti ri len dü zen le me le re uy gun ola rak, de ði þik lik ya pýl -
mýþ ve ta þý yý cý nýn, yol cu nun ya nýn da bu lun dur du ðu eþ ya dan da so rum lu tu tul ma sý ku ra lý ge ti ril miþ tir. 

Mad de 913 - Bu mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 805 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka -
nu nun di ðer hü küm le rin de me haz Al man hu ku kun dan ik ti bas olu nan “re hin hak la rý”nýn ye ri ne bu
mad de de ha pis hak ký na yer ve ril miþ ol ma sý, o Ka nu nun sis te ma ti ði ni boz mak tay dý. An cak, Ta sa rý -
nýn 891 in ci mad de si nin al týn da ve ri len ge rek çe ye uy gun ola rak, Dör dün cü ve Be þin ci Ki tap la rýn il -
gi li bü tün hü küm le rin de, Türk Me de ni Ka nu nu nun 950 ilâ 953 ün cü mad de le ri uya rýn ca ala cak la -
rýn te mi ni için ha pis hak ký ka bul edi lin ce (Ta sa rý nýn 891, 923, 1201, 1254, 1275 ve 1315 in ci mad -
de le ri), 6762 sa yý lý Ka nu nun 805 in ci mad de si nin, “er zak be del le ri” iba re si dý þýn da Ta sa rý ya ay nen
alýn ma sý müm kün ol muþ tur.

Mad de 914 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 806 ncý mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 915 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 807 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 916 - Bu hü küm ye ni olup, yol cu ta þý ma iþ let me ci li ði nin di na mik ka rak te ri, ge nel iþ -

lem þart la rý na bað lý lý ðý ve bu þart la rýn da ço ðu kez bi le te ya zýl mýþ ol ma sý ger çe ði ve sek tö rün Dün -
ya’da ki ge liþ me si dik ka te alý na rak yol cu ta þý ma sý nýn Ulaþ týr ma Ba kan lý ðýn ca bir yö net me lik le dü -
zen len me si ni ön gör mek te dir. Bu se bep le hük me ka nu nen dü zen len me si ge re ken so rum lu luk sý nýr -
la rý na iliþ kin ku ral lar ko nul muþ, di ðer ko nu lar yö net me li ðe bý ra kýl mýþ týr. 

AL TIN CI KI SIM
Ta þý ma Ýþ le ri Yük le ni ci si

Mad de 917 - Bu mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form
Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len Alm. TK.’nýn 453 ün cü pa rag ra fý nýn bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn dan bir -
leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Ýkin ci fýk ra, Ta sa rý nýn 850 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sý için bil di ri len ge rek -
çe ler le Al man Ka nu nu nun 453 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Mad de nin üçün cü
fýk ra sý 6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu nun 808 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan di li gün cel leþ ti -
ri le rek alýn mýþ týr.

Bi rin ci fýk ra da, ta þý ma iþ le ri yük le ni ci li ði söz leþ me si nin ta ný mý, ta raf la rýn te mel edim le ri ne da -
ya ný la rak ve ril miþ tir. Bu na gö re, bu söz leþ me ile yük le ni ci eþ ya ta þýt ma yý, gön de ren üc ret öde me yi
üst le nir. Yük le ni ci nin “ta þýt ma” bor cu Ta sa rý nýn 918 in ci mad de sin de ay rýn tý lý ola rak ta rif edil miþ -
tir. Gön de re nin üc ret öde me bor cu da 920 nci mad dey le ta mam lan mak ta dýr. Yük le ni ci, 6762 sa yý lý
Ka nu nun 808 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da “üc ret mu ka bi lin de ken di na mý na ve bir mü vek ki -
li he sa bý na eþ ya ta þý tan” ki þi ola rak ta ným lan mýþ tý. Al man Re form Ka nu nu ha zýr la nýr ken, ay ný doð -
rul tu da bir ta ný mýn esas alýn dý ðý ve il gi li hü küm le rin böy le bir ta ný ma gö re ha zýr lan dý ðý gö rül mek -
te dir. Do la yý sýy la, Al man Ka nu nu nun 453 ilâ 465 in ci mad de le rin den ik ti bas edi len Ta sa rý nýn 917
ilâ 930 un cu mad de le ri nin te me lin de de yi ne ay ný ta ným yat mak ta dýr.
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6762 sa yý lý Ka nu nun 808 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý, Al man Re form Ka nu nun da ve Ta sa rý -
da ka bul edil miþ olan, ta þý ma hu ku ku na iliþ kin dü zen le me le ri müm kün ol du ðun ca Dör dün cü Ki ta -
býn ilk iki kýs mý nýn ça tý sý al týn da top la ma ça ba sý na uy gun ol du ðun dan, Ka nu nun bu mad de si nin
üçün cü fýk ra sýn da tek rar edil miþ tir.

Mad de 918 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 454 ün cü pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. Bu mad de, yük le ni ci nin bor cu na da hil olan edim -
le ri tas rih et mek te dir. Yük le ni ci nin te mel bor cu “eþ ya nýn ta þý týl ma sý”dýr; bu borç “ta þý ma iþi nin ör -
güt len me si” üst kav ra mý ile açýk lý ða ka vuþ tu rul mak ta dýr. Do la yý sýy la yük le ni ci, gön de re nin bil dir -
di ði tes lim al ma ye rin den var ma ye ri ne ka dar ge re ken ta þý ma araç la rý ný tes pit ede cek, bu araç la ra
iliþ kin ta þý yý cý la rý ve ya ta þý yan la rý se çe cek, seç ti ði ki þi ler le ken di adý na ve gön de re nin he sa bý na ta -
þý ma söz leþ me le ri ya pa cak, ge re ki yor sa ar di ye ve yük le me/bo þalt ma iþ le ri ne da ir söz leþ me ler de ya -
pa cak týr. Bi rin ci fýk ra nýn bi rin ci ilâ dör dün cü bent le rin de sa yý lan iþ ve iþ lem ler, ör nek ola rak sa yýl -
mýþ týr; so mut ola yýn özel lik le ri ne gö re “ta þý ma iþi nin ör güt len me si” bor cu na baþ ka edim ler de da -
hil ola bi le cek tir. Ni te kim ikin ci fýk ra da ta þý ma iþ le ri ne iliþ kin di ðer ba zý edim ler de yi ne ör nek ola -
rak sa yýl mak ta dýr; ta raf lar bu edim le rin ya ný sý ra baþ ka edim ler de ka rar laþ tý ra bi le cek tir. Yük le ni ci,
bü tün bu edim ler den baþ ka, “ta þý ma iþi nin ör güt len me si” ni te li ðin de ol ma yan yan edim ler de üst -
len miþ ola bi lir; bu hal ler de bir kar ma söz leþ me söz ko nu su ola cak týr ve yük le ni ci nin bu edim ler ba -
ký mýn dan so rum lu lu ðu ay rý hü küm le re tâbi ola cak týr. Ýkin ci fýk ra nýn ikin ci cüm le sin de, yük le ni ci -
nin, ikin ci fýk ra da sa yý lan edim le ri ye ri ne ge tir mek için biz zat söz leþ me yap mak la yü küm lü ol du ðu
ve bu söz leþ me yi ba ðýt la dý ðý an da, gön de re ne kar þý edi mi ni ye ri ne ge tir miþ ola ca ðý açýk lan mýþ týr.
Üçün cü fýk ra da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 808 in ci mad de si uya rýn ca da ca ri olan ku ral, kay nak Al man
hük mü ne uy gun ola rak sevk edil miþ tir. Dör dün cü fýk ra da ön gö rü len yü küm lü lük, yük le ni ci nin bu
mad de de sa yý lan bü tün edim le ri ba ký mýn dan ge çer li dir.  

Mad de 919 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 455 in ci pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. Mad de nin bi rin ci fýk ra sý gön de re nin yük le ni ci yi bil -
gi len dir me ve ge rek li ha zýr lýk la rý ye ri ne ge tir me edim le ri ni dü zen le mek te dir. Ýkin ci fýk ra da, Ta sa rý -
nýn 864 ün cü mad de si ne pa ra lel ola rak, gön de re nin ku sur suz so rum lu ol du ðu hal ler tan zim edil mek -
te dir; bu hü küm, UNID RO IT ta ra fýn dan ha zýr lan mýþ olan Ta þý ma Ýþ le ri Yük le ni ci li ði Söz leþ me si ne
Ýliþ kin Bir Mil let le ra ra sý And laþ ma Tas la ðý nýn 7 nci mad de sin den il ham alý na rak ha zýr lan mýþ týr.

Mad de 920 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 456 ncý pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu nun 810 un cu mad -
de si, yük le ni ci nin üc re ti nin mu ac ce li ye ti ko nu sun da se çe nek ler ön gör mek tey di. Ta sa rý nýn bu hük -
müy le, kay nak Al man ku ra lý doð rul tu sun da bir sa de leþ tir me ye gi dil miþ ve eþ ya nýn ta þý yý cý ya/ta þý -
ya na tes li mi anýn da üc re tin her ih ti mal de mu ac cel ola ca ðý ön gö rül müþ tür.

Mad de 921 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 459 un cu pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. Yük le ni ci ile gön de re nin, ke sin bir üc ret (be del)
ka rar laþ týr ma la rý ih ti ma li, 6762 sa yý lý Ka nu nun 814 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ön gö rül müþ -
tü. Ora da yer alan ku ral, kay nak Al man hük mü ne uy gun çað daþ bir dü zen le me ye ka vuþ tu rul muþ tur.

Mad de 922 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 457 in ci pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. Bu mad de, gön de ren ile yük le ni ci ara sýn da ki söz -
leþ me den do ðan hak ve edim le rin, üçün cü ki þi ler le olan iliþ ki ler de na sýl ele alý na ca ðý ný dü zen le mek -
te dir. Yük le ni ci, Ta sa rý nýn 918 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý uya rýn ca ku ral ola rak söz leþ me le ri
ken di adý na ya pa cak týr. Do la yý sýy la, bu söz leþ me ler den gön de ren le hi ne do ðan hak la rýn dýþ iliþ ki de
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gön de ren ta ra fýn dan kul la ný la bil me si için, iç iliþ ki de ön ce lik le bu hak la rýn yük le ni ci ta ra fýn dan gön -
de re ne tem lik edil miþ ol ma la rý ge rek mek te dir. An cak böy le bir tem li kin he nüz ya pýl ma dý ðý hal ler -
de, gön de re nin bu tür hak ve ala cak la rý ný, yük le ni ci nin ala cak lý la rý na kar þý ko ru ya bil mek için ikin -
ci cüm le hük mü ka bul edil miþ tir; bu na gö re tem lik he nüz ya pýl ma dan da hi, gön de re ne ait hak ve
ala cak lar, yük le ni ci nin ala cak lý la rý ba ký mýn dan gön de re ne in ti kal et miþ sa yý la cak ve böy le ce yük le -
ni ci nin ala cak lý la rý nýn hac zi ve ya yük le ni ci nin iflâsý ih ti mal le ri ne kar þý ko run muþ ola cak týr.  

Mad de 923 - Ta sa rý nýn 891, 1201, 1254, 1275 ve 1315 mad de le rin de de ka bul edil miþ olan te -
mel il ke uya rýn ca, bu mad de de de, yük le ni ci nin ala cak lý la rý için 4721 sa yý lý Türk Me de ni Ka nu nu -
nun sis te mi ne dö nül müþ ve ha pis hak ký ta nýn mýþ týr.

Mad de 924 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 465 in ci pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Bir den çok ta þý yý cý ha lin de son ta -
þý yý cý nýn du ru mu nu dü zen le yen Ta sa rý nýn 892 nci mad de si nin, eþ ya yý tes lim eden son ki þi nin ta þý -
yý cý ol ma yýp da yük le ni ci ol du ðu hal ler de de uy gu lan ma sý ge rek ti ðin den, bu ku ral sevk edil miþ tir.  

Mad de 925 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 465 in ci pa rag ra fý nýn ikin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 812 nci mad -
de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan ku ral, kay nak Al man hük mü doð rul tu sun da ön ce ki ta þý yý cý la rý da
kap sa ya cak þe kil de ge niþ le ti le rek çað daþ bir dü zen le me ye ka vuþ tu rul muþ tur.

Mad de 926 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 458 in ci pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 814 ün cü mad de si nin bi rin ci
fýk ra sýn da yer alan dü zen le me, kay nak Al man hük mü ne uy gun ola rak ye ni den ka le me alýn mýþ týr.
6762 sa yý lý Ka nu nun hük mün de, yük le ni ci nin ta þý ma iþi ni üze ri ne al ma sý, ta raf la rýn bu hu su su ka -
rar laþ týr ma la rý ha lin de müm kün dü; bu na kar þý lýk Ta sa rý ile ge ti ri len ye ni dü zen le me ye gö re, yük le -
ni ci her hal de bu hak ký ha iz dir ve gön de re ne bu hak ký ný kul la na ca ðý ný bil di re rek ta þý yý cý ve ya ta þý -
yan sý fa tý ný da ik ti sap ede cek tir. Bu hal ler de, ta þý ma iþ le ri yük le ni ci li ði söz leþ me si ile ta þý ma söz -
leþ me si yan ya na yü rür lük te ola ca ðýn dan, yük le ni ci, hem 918 in ci mad de uya rýn ca ye ri ne ge ti re ce -
ði edim ler için 920 nci mad de uya rýn ca üc ret, hem de ta þý ma söz leþ me si nin ifa sý için il gi li hü küm -
le re gö re ta þý ma üc re ti (nav lun) ta lep ede bi le cek tir. 

Mad de 927 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 460 ýn cý pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. Uy gu la ma da, yük le ni ci nin ta þý ma iþi ni üze ri ne al dý ðý
hal ler (Ta sa rý nýn 926 ncý mad de si) ile bu mad de de ön gö rü len top la ma yük ta þý ma hal le ri sýk lýk la bi r
a ra da or ta ya çýk mak ta dýr. An cak, hu ku ki açý dan, bu ra da iki fark lý var sa yý mýn bu lun du ðu ka bul edil -
miþ tir. Bu ne den le, top la ma yük ile il gi li ku ra la bu mad de de ay rý bir hü küm ola rak yer ve ril miþ tir.

Mad de 928 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 461 in ci pa rag ra fýn dan alýn mýþ týr. Ta sa rý nýn 917 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da ki
ge nel at fa uy gun ola rak, eþ ya yük le ni ci nin zil yet li ðin dey ken za ra ra uð ra mýþ sa, yük le ni ci, mad de nin
bi rin ci fýk ra sý uya rýn ca ta þý yý cý ya iliþ kin so rum lu luk re ji mi ne tâbi tu tul muþ tur. Ýkin ci fýk ra da ise,
918 in ci mad de de ön gö rü len edim le rin hiç ve ya ge re ði gi bi ifa edil me me si hal le rin de, yük le ni ci nin,
ted bir li bir ta ci rin öze ni öl çü sün de so rum lu tu tu la ca ðý, 6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu nun 809 un -
cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na pa ra lel ola rak ön gö rül müþ tür. Üçün cü fýk ra da, Ta sa rý nýn 864 ün cü
mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da ve 875 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ön gö rü len ku ral, kay nak Al -
man hük mü ne uy gun ola rak ifa de edil miþ tir. 

Mad de 929 - 25/06/1998 ta rih li Al man Ta þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len
Alm. TK.’nýn 462 nci pa rag ra fý, ta þý ma iþ le ri yük le ni ci si nin yar dým cý ki þi ler den do ðan so rum lu lu -
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ðu nu, ay ný Ka nu nun 428 in ci mad de sin de ta þý yý cý nýn so rum lu lu ðu ba ký mýn dan ka bul edi len hü küm -
le ay ný içe rik te dü zen le miþ tir. An cak, Ta sa rý nýn 879 un cu mad de sin de, ta þý yý cý nýn yar dým cý ki þi ler -
den do ðan so rum lu lu ðu ba ký mýn dan CMR’nin 3 ün cü mad de sin de ki dü zen le me nin ay nen ka bul
edil me si il ke si be nim sen di ðin den, ta þý ma iþ le ri yük le ni ci si nin so rum lu lu ðu nu da ay ný hü küm le dü -
zen le me yo lu na gi dil miþ tir. Do la yý sýy la, hem ta þý yý cý hem de yük le ni ci, Ta sa rý nýn 879 un cu ve 929
un cu mad de le ri uya rýn ca, yar dým cý ki þi le rin fi il ve ih mal le rin den CMR’nin 3 ün cü mad de sin de ki
ku ral doð rul tu sun da so rum lu tu tul muþ lar dýr.

Mad de 930 - 6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu nun 815 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek
alýn mýþ týr. Za ma na þý mý ko nu sun da, Ka nu nun 855 in ci mad de si Al man hu ku kun dan fark lý bir dü zen -
le me içer di ðin den, ta þý ma iþ le ri yük le ni ci li ði söz leþ me si ba ký mýn dan da 25/06/1998 ta rih li Al man Ta -
þý ma Hu ku ku Re form Ka nu nu uya rýn ca de ðiþ ti ri len Alm. TK.’nýn 930 un cu pa rag ra fý nýn ye ri ne 6762
sa yý lý Ka nu nun hük mü alýn mýþ týr. Mad de nin ikin ci fýk ra sý dü zen le nir ken, ay ný ku sur de re ce le ri ni dü -
zen le yen Ta sa rý nýn 855 in ci mad de si nin be þin ci fýk ra sý, 887 nci mad de si, 930 un cu mad de si nin ikin -
ci fýk ra sý, 1187 nci ve 1267 nci mad de le ri nin te rim le riy le bir lik sað lan ma sý na özen gös te ril miþ tir.

BE ÞÝN CÝ KÝ TAP
De niz Ti ca re ti

BÝ RÝN CÝ KI SIM
Ge mi

BÝ RÝN CÝ BÖ LÜM
Ge nel Hü küm ler

931 ilâ 995 in ci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nun da yer alan ge mi ve ba zý ge mi ne vi le ri ile il gi li ta ným lar, ara -

dan ge çen za man içe ri sin de ilmî ve ka zaî iç ti hat lar da iþa ret olu nan ek sik lik ve ha ta lar göz önün de
bu lun du ru la rak ta mam lan mak ve dü zel til mek su re tiy le Ta sa rý ya alýn mýþ týr. Ta sa rý nýn “De niz Ti ca -
re ti”ne da ir Be þin ci Ki ta bý hü küm le ri nin uy gu la ma ala ný, Ta sa rý ya alýn ma yan fa sýl la ra, mad de le re
ve fýk ra la ra ya pý lan yol la ma lar çý ka rýl mak, ge nel yol la ma lar ye ri ne bel li hü küm le re yol la ma ya pýl -
mak ve yol la ma la rýn ký sým lar dan baþ la ya rak sý ra lan ma sý su re tiy le ye ni den dü zen len miþ tir.

Uy gu la ma da, ge mi le rin hu kuk sal ni te li ði te red düt le re se bep ol mak ta dýr. Bu te red düt le rin baþ -
lý ca kay na ðý, 2004 sa yý lý Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nunun 23 ün cü mad de si nin dör dün cü fýk ra sý nýn ge niþ bir
yo ru ma tâbi tu tul ma sý dýr. “Ge mi”ye iliþ kin “Ge nel Hü küm ler”in ara sýn da bu tar týþ ma la rý so na er di -
re cek ye ni dü zen le me ler ka bul et mek ge rek miþ tir; bu amaç la sevk edi len 936 ncý mad de bü tün ge -
mi le rin “ta þý nýr” ol du ðu nu açýk lý ða ka vuþ tur muþ, onu iz le yen 937 nci mad de de bu ku ra la ge ti ri len
is tis na la rýn kap sa mý be lir len miþ tir.

Bu na kar þý lýk, 6762 sa yý lý Ka nu nun “Av ru pa li man la rý” te ri mi nin uy gu la ma ala ný ný be lir le yen
820 nci mad de si Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Bu te rim, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1008, 1011, 1088, 1420,
1421 ve 1423 ün cü mad de le ri nin il gi li hü küm le ri ba ký mýn dan bir an lam ifa de et mek te dir; an cak aný -
lan hü küm ler Ta sa rý ya alýn ma dý ðýn dan, “Av ru pa li man la rý” te ri mi ne iliþ kin 820 nci mad de ye de ih -
ti yaç kal ma mýþ týr.  

Ge mi le rin Türk Bay ra ðý çek me hak ve yü küm lü lük le ri ile il gi li il ke le re Ta sa rý da da sa dýk ka -
lýn mýþ týr. Sa de ce il gi li mad de ye, bir lik te mül ki yet hü küm le ri ne gö re bir den faz la kim se le re ait olan
ge mi le rin Türk ge mi si sa yý la bil me si için pay la rý nýn ta ma mý nýn Türk va tan daþ la rý na ait ol ma sý il ke -
si ne es nek lik ge ti ren bir üçün cü fýk ra ek len miþ tir. Ay rý ca ano nim ve ser ma ye si pay la ra bö lün müþ
þir ket ler de bü tün pay la rýn na ma ya zý lý ve de vir le ri nin iz ne bað lý ol ma sý þar týn dan do ðan so run la rýn
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önü ne ge çe bil mek için yal nýz pay la rýn ço ðun lu ðu hak kýn da bu þart la rýn ger çek leþ me si nin, ke za þir -
ke ti yö net me ye yet ki li or tak la rýn ço ðun lu ðu nun Türk va tan da þý ol ma sý nýn ye ter li sa yý la ca ðý tas rih
edil miþ tir. Do nat ma iþ ti rak le rin de ge mi mü dü rü ta yi ni zo run lu ol ma dý ðýn dan mad de nin son fýk ra -
sýn da ki bu iz le ni mi uyan dý ran ka yýt Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Ta sa rý da ki hü küm, 20/04/2004 ta rih li ve
5136 sa yý lý Ka nun ile 6762 sa yý lý Ka nu nun 823 ün cü mad de sin de ya pý lan de ði þik lik ten, ti ca ret þir -
ket le ri ne ve do nat ma iþ ti rak le ri ne ait olan ge mi le rin Türk ge mi si sa yý la bil me si için þir ke ti ve ya do -
nat ma iþ ti ra ki ni tem si le yet ki li olan or tak la rýn ve müþ te rek do na tan la rýn ço ðun lu ðu nun Türk va tan -
da þý ol ma sý þar tý nýn aran ma mýþ bu lun ma sý iti ba rýy la fark lý dýr.

Bir Türk ge mi si nin ya ban cý la ra ki ra lan ma sý ve ya ak si ne ya ban cý la ra ait bir ge mi nin iþ le til me -
si nin Türk va tan daþ la rý na bý ra kýl mýþ ol ma sý ha lin de, ge mi nin Türk Bay ra ðý ve ya ya ban cý bay rak çe -
ke bil me si için ge rek li þart lar, 6762 sa yý lý Ka nu nun 5136 sa yý lý Ka nun la de ðiþ ti ri len 824 ün cü mad -
de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da ol du ðu gi bi, bir ka nun mad de si ne yol la ma da bu lu na rak de ðil,
iþin esa sý na gö re, ya ni ge mi nin ken di le ri ne ait ol du ðu tak dir de, Türk Bay ra ðý çek me hak ký ný ha iz
ola ca ðý ki þi le re ken di na mý na iþ le til mek üze re bý ra kýl mýþ olup ol ma dý ðý na gö re bir ayý rým ya pý la rak
be lir len miþ tir. Di ðer yan dan her iki hal de de ya ban cý bay rak ve ya Türk Bay ra ðý çek mek için ve ri -
le cek iz nin en çok iki yýl ile sý nýr lan ma yýp, “bý rak ma sü re sin ce” ge çer li ol ma sý, her iki yýl da bir De -
niz ci lik Müs te þar lý ðý na izin için baþ vur ma dan do ða bi le cek güç lük ve be lir siz lik le ri ber ta raf et mek
ba ký mýn dan iþin ma hi ye ti ne da ha uy gun bu lun muþ tur.

Türk Bay ra ðý çek me hak ký nýn, bu nun için ge rek li þart lar dan bi ri nin or ta dan kalk ma sý se be biy -
le zi yaý ha lin de bu du ru mu De niz ci lik Müs te þar lý ðý na ge cik mek si zin bil dir me zo run lu lu ðu ge ti ril -
miþ ve Müs te þar lý ðýn 6 ay lýk bir ge çiþ dö ne mi için bay rak çek me iz ni ve re bi le ce ði açýk lan mýþ týr.
Türk Bay ra ðý çek me hak ký nýn is pa tý ile il gi li hü küm ler de içe rik iti ba rýy la her han gi bir de ði þik lik ya -
pýl ma mýþ, sa de ce dil le ri gün cel leþ ti ri le rek Ta sa rý ya alýn mýþ týr. Yal nýz 6762 sa yý lý Ka nu nun 822 nci
mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ya zý lý ge mi ler, ge mi tas dik na me si ve bay rak þa ha det na me si alýn ma sý -
na ih ti yaç ol mak sý zýn Türk Bay ra ðý çe ke bi le cek le rin den, Ta sa rý nýn 945 in ci mad de sin de bu hu su sa
iþa ret olun mak su re tiy le ek sik lik gi de ril miþ tir. 

Ka nu nun Türk Bay ra ðý çek me zo ru lu lu ðu ile il gi li hü küm le ri ne ria yet siz li ðin yap tý rým la rý ný
içe ren ce za hü küm le rin de ce za lan dý rý lan fi il le rin, çe þit li mad de le re yol la ma lar da bu lun mak su re tiy -
le be lir len me si ye ri ne, biz zat bu fi il le rin tas rih edil me si su re tiy le ta yi ni ci he ti ne gi dil miþ, mü sa de -
re yap tý rý mý ise me tin den çý ka rýl mýþ týr. Ce za yý ge rek ti ren fi il le rin Tür ki ye dý þýn da iþ len me si ha lin de
da hi ce za lan dý rý la ca ðý na da ir hü küm de, te red düt le rin do ðu mu na se be bi yet ve ren “Tür ki ye dý þýn da”
iba re si “ya ban cý bir ül ke de ve ya açýk de niz de” de ni le rek açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur.

6762 sa yý lý Ka nun da ta þýn maz si ci li ile ti ca ret si ci li ne na za ran çok da ha tam, ay rýn tý lý ve ge liþ -
miþ iliþ ki le re uy gun hü küm ler le dü zen len miþ ge mi si ci li ile il gi li ola rak Ta sa rý da ön ce, si ci lin 5136
sa yý lý Ka nu nun 1 in ci mad de si ile 6762 sa yý lý Ka nu nun 4 ün cü mad de si ne ek le nen son fýk ra uya rýn -
ca De niz ci lik Ýh ti sas Mah ke me le ri ku ru lan yer ler de o mah ke me nin, ku rul ma mýþ ise, o yer de gö rev -
li ti ca ret da va la rý na ba kan As li ye Hu kuk Mah ke me si nin ve eðer o yer de ti ca ret da va la rý na ba kan
bir den çok mah ke me var sa, Ada let Ba kan lý ðý nýn tek li fi üze ri ne Hâ kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku -
ru lu ta ra fýn dan be lir le ne cek mah ke me nin gö ze ti mi al týn da tu tu la ca ðý be lir til miþ tir.

Da ha son ra 6762 sa yý lý Ka nu nun ge mi yi tes ci le yet ki li si cil me mur lu ðu ile hük mü, ge mi nin se -
fer le ri nin ya ban cý bir li man dan ol du ðu gi bi bir ka ra þeh rin den ve ya biz zat ge mi den yö ne ti le bi le ce -
ði de na za ra alý na rak ta mam lan mak su re tiy le Ta sa rý ya alýn mýþ týr.
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6762 sa yý lý Ka nun da ge mi le rin si ci le ka yýt lý olup ol ma ma la rý na gö re ya pý lan ay rý mýn ta mam -
lan ma sý ve vu zu ha ka vuþ tu rul ma sý için han gi ge mi le rin tes ci li nin ca iz ol du ðu, zo run lu ol du ðu ve ya
ca iz ol ma dý ðý açýk lan mýþ týr. Ta sa rý da tes cil, de ði þik lik le rin si ci le ge çi ril me si ve ter kin den iba ret
olan si cil iþ lem le ri bir bi ri ar dýn dan dü zen len miþ tir.

Ge mi si ci li ne tes cil olu nan hu sus lar da vu ku bu lan han gi de ði þik lik le rin si ci le ge çi ri le ce ði 6762
sa yý lý Ka nun da ol du ðu gi bi, bel li mad de le re yol la ma da bu lu nu la rak de ðil, si ci le ge çi ril miþ hu sus -
lar da mey da na ge len de ði þik lik le re yol la ma da bu lun mak su re tiy le tes pit edil miþ, böy le ce ge mi nin
mül ki ye tin de vu kua ge len de ði þik lik le rin kay dý ge rek ti rip ge rek tir me di ði hu su sun da or ta ya çý kan
te red düt le rin ber ta raf ve iza le edil me si yo lu na gi dil miþ tir.

Ta sa rý nýn ta lep üze ri ne ter kin ile il gi li 965 in ci mad de sin de, ge mi nin cebrî ic ra yo lu ile Türk
va tan da þý ol ma yan ki þi le re sa týl ma sý ih ti ma li ni de dü zen le yen 1388 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý ile
1350 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci ve üçün cü cüm le le ri, böy le ce Türk Bay ra ðý çek me hak -
ký ný kay be den ge mi nin te mi nat teþ kil et ti ði ala cak hak ký sa hip le ri nin ala cak la rý öde nin ce ye ka dar
gü ven ce le ri nin de va mý sað lan mýþ týr. 

Ge mi tas dik na me si ile il gi li hü küm ler, ön ce içe ri ði, son ra ye ni den dü zen len me si, de ði þik lik le -
rin tas dik na me ye ge çi ril me si ve bu nun için tas dik na me nin si cil me mur lu ðu na ib ra zý zo run lu ðu dü -
zen len mek su re tiy le sý ra ya ko nul muþ tur. Tes ci lin hü küm ve so nuç la rý, ký sa ca si ci lin ale ni ye ti pren -
si bi ile si cil ka ri ne le ri, si ci lin ger çek hu kukî du ru ma uy gun ha le ge ti ril me si, si ci le iti raz lar, þerh ler,
si ci le gü ven il ke si, tes cil edil miþ aynî hak lar dan do ðan ta lep hak la rý nýn za ma na þý mý ve ka yýt mas -
raf la rý ile il gi li hü küm ler, 6762 sa yý lý Ka nu nun ge mi ler üze rinde ki aynî hak la ra da ir dör dün cü kýs -
mýn dan çý ka rý la rak sis te ma tik ba kým dan ait ol duk la rý bu Bö lü me alýn mýþ týr.

Ya pý ha lin de ki ge mi le re mah sus si cil, 6762 sa yý lý Ka nu nun sis te mi ne uy gun ola rak dü zen len -
miþ tir. An cak 6762 sa yý lý Ka nun dan fark lý ola rak kim le rin ya pý nýn tes ci li ni ta le be yet ki li ol duk la rý
açýk lan mýþ ve ter sa ne sa hi bi nin ge mi nin ma li ki ol du ðu iz le ni mi ni uyan dý ran 859 un cu mad de nin
ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si ile 860 ýn cý mad de nin ikin ci fýk ra sý hük mü Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.
Ya pý ha lin de ki ge mi yi si ci le tes cil et tir me nin hü küm le ri, ge mi si ci li ne pa ra lel ola rak, ay rý bir mad -
de de dü zen len miþ ve si cil ka ri ne le ri nin ya pý ha lin de ki ge mi le re mah sus si ci le ka yýt ve ter kin olu -
nan hu sus lar hak kýn da da ca ri ola ca ðý tas rih edil miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun ge mi ler üze rin de ki aynî
hak la ra iliþ kin dör dün cü ký sým da yer alan ya pý üze rin de ne þe kil de ipo tek te sis edi le ce ði ve bu ipo -
te ðe uy gu la na cak hü küm ler ile il gi li dü zen le me de sis te ma tik ba kým dan ait ol du ðu bu Bö lü me alýn -
mýþ týr. Ge mi si ci li ne pa ra lel ola rak ya pý ha lin de ki ge mi le re mah sus si ci lin ger çe ðe uy gun hal de bu -
lun du rul ma sý ný te mi nen Ta sa rý nýn si cil kay dý nýn ter ki ni ne da ir 992 nci mad de si ne ye ni bir fýk ra ek -
len miþ tir. Ke za 4490 sa yý lý Ka nun la Türk Ulus la ra ra sý Ge mi Si ci li ih das olu na rak bu si ci lin tu tul -
ma sý, si ci le kay do lu na cak ge mi ler ve yat lar, bun lar üze rin de ki hak la rýn dev ri, ter ki ni ve si cil iþ lem -
le ri ne iliþ kin esas lar ay rý ca dü zen len miþ ol du ðu için, Türk Ulus la ra ra sý Ge mi Si ci li ile il gi li özel hü -
küm le ri sak lý tut mak üze re Ta sa rý ya ye ni bir hü küm ek len miþ tir.

Mad de 931 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 816 ncý mad de sin den de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr. “Tek ne” kav -
ra mý, “araç” kav ra mý ile ve “ka zanç” kav ra mý ise, “eko no mik men fa at” kav ra mý ile de ðiþ ti ril miþ tir.
Tek nik ve ik ti sadî ha yat ta ki ge liþ me ler göz önün de bu lun du ru la rak, “ge mi” kav ra mý nýn kap sa mý
müm kün ol du ðun ca ge niþ le til me ye ça lý þýl mýþ týr. Yar gý tay ka rar la rýn da “ge mi” kav ra mý nýn dar yo -
rum lan ma sý nýn sa kýn ca lý so nuç la rý ný ber ta raf et mek için, ken di li ðin den ha re ket et me ka bi li ye ti ni ha -
iz ol ma sa da hi, bir ara cýn ge mi ola bi le ce ði açýk ça be lir til miþ tir. Böy le ce yü zen ha vuz lar, mav na lar,
þat lar, ho ver craft lar da hi, tah sis ga ye si su da ha re ket et me si ni ge rek tir me si þar týy la ge mi sa yýl mýþ týr.
Ka zanç sað la ma un su ru sa de ce mal var lý ðý nýn ak ti fin de ar týþ mey da na ge tir me ye yö ne lik fa ali yet le -
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ri ifa de et ti ðin den, eko no mik men fa at iba re si nin kul la nýl ma sý men fi ve müs pet ka zan cý içer me si iti -
ba rýy la da ha uy gun bu lun muþ tur. Bu su ret le, do na ta nýn üze rin de sa de ce ken di yü kü nü ta þý ma ya tah -
sis et ti ði araç la rýn bi le ge mi te lak ki edil me si imkân da hi li ne gir miþ ola cak týr. De niz de ha re ket ye ri ne,
su da ha re ke te ön ce lik ve ril me si nin se be bi, iç su lar da ya pý lan ta þý ma la rýn gü nü müz de ol du ðu nun ak si -
ne ka ra ta þý ma la rý ye ri ne de niz ta þý ma la rý na iliþ kin hü küm le re tâbi tu tul ma sý na du yu lan ih ti yaç týr.

Mad de 932 - 931 in ci mad de de ki de ði þik lik le re pa ra lel ola rak 6762 sa yý lý Ka nu nun 817 nci
mad de sin de de “tek ne” ye ri ne “göv de”, “de niz” ye ri ne “su” ke li me le ri ter cih edil miþ, üçün cü fýk ra
ise 6762 sa yý lý Ka nu nun 1019 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. De ni ze el ve riþ li ge mi
iba re si, Türk de niz ci li ðin de te rim ola rak yer leþ miþ ol du ðun dan su da el ve riþ li ge mi ye ri ne bu te ri -
min kul la nýl ma sý uy gun gö rül müþ tür. De ni ze el ve riþ li ðin ya pý lan yol cu lu ða bað lý nispî bir kav ram
ol ma sý do la yý sýy la, sa de ce açýk la yý cý ola rak bi rin ci fýk ra ya “yol cu lu ðun ce re yan et ti ði su dan” ifa de -
si ko nul muþ tur. Son fýk ra da sa de ce De niz de Can ve Mal Ko ru ma Hak kýn da ki Ka nu na ya pý lan yol -
la ma nýn, ka nu nun is mi nin ile ri de de ði þe bi le ce ði ve di ðer ba zý ka nun lar da da bu ko nu da hü küm ler
sevk edi le bi le ce ði dü þü nü le rek, ge nel bir atýf la ya pýl ma sý da ha isa bet li bu lun muþ tur.

Mad de 933 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 818 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 934 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 821 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 935 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 822 nci mad de sin den de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Ön ce ge nel

ola rak ti ca ret ge mi le ri hak kýn da bu Ka nu nun Be þin ci Ki ta býn da yer alan hü küm le rin uy gu la na ca ðý
açýk lan mýþ týr. Ýkin ci fýk ra nýn (a) ben din de, atýf ya pý lan mad de ler Ký sým dan baþ la ya rak sý ra lan mýþ týr.
6762 sa yý lý Ka nu nun 1236 ncý mad de sin de ki sý nýr lý so rum lu lu ða iliþ kin at fa Ta sa rý nýn hü küm le ri kar -
þý sýn da ge rek kal ma dý ðý dik ka te alý na rak, ikin ci fýk ra nýn (a) ve (b) bent le rin de yer ve ril me miþ tir. Ay ný
fýk ra nýn (c) ben din de, ge nel yol la ma la rýn ye ri ne bel li hü küm le re yol la ma ya pýl ma sý ter cih edil miþ tir.

Mad de 936 - Aþa ðý da, “Cebrî Ýc ra Hak kýn da Özel Hü küm ler”e iliþ kin Se ki zin ci Ký sý ma ait ge -
rek çe ler de ay rýn tý la rýy la açýk lan dý ðý gi bi, 2004 sa yý lý Ka nu nun ba zý ge mi le ri ta þýn maz hü küm le ri ne
tâbi tu tan 23 ün cü mad de si nin dör dün cü fýk ra sý, uy gu la ma da bü tün ge mi le rin ta þýn maz hük mün de
tu tul ma sý eði li mi ne yol aç mýþ týr. Türk Özel Hu kuk il ke le ri ne tü müy le ay ký rý olan bu eði lim, 2004
sa yý lý Ka nu nun 23 ün cü mad de si nin isa bet siz bir yo ru mu na da yan mak tay dý; ni te kim o mad de ye gö -
re si ci le ka yýt lý ge mi ler yal nýz ca o Ka nu nun uy gu lan ma sý ba ký mýn dan ta þýn maz la ra iliþ kin hü küm -
le re tâbi tu tul muþ tu. Do la yý sýy la ge mi le ri ge nel ola rak ta þýn maz say ma yý hak lý gös te re cek bir ya sal
dü zen le me yok tu. Bu ko nu da ki te red düt le ri tü müy le or ta dan kal dýr mak ama cýy la, çe þit li ya ban cý ka -
nun lar da ol du ðu gi bi, bir ge nel hü küm sevk edi le rek ge mi le rin “ta þý nýr” ol du ðu bu mad de de açýk lý -
ða ka vuþ tu rul muþ tur. Do la yý sýy la, bu Ka nun da özel hü küm (ör ne ðin, 997 ve 1130 un cu mad de ler)
bu lun ma yan hal ler de, bü tün ge mi le re, bay ra ðý ve si ci li ne olur sa ol sun, ta þý nýr eþ ya ya ait hü küm ler
uy gu la na cak týr (örn. ge mi in þa ve ta mir söz leþ me le ri, ge mi sa týþ söz leþ me le ri). Bu ku ra lýn uy gu lan -
ma dý ðý, is tis nai hal ler, Ta sa rý nýn bir son ra ki 937 nci mad de sin de gös te ril miþ tir. 

Mad de 937 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 2004 sa yý lý Ka nu nun 23 ün cü mad de si nin dör dün cü fýk -
ra sý nýn yü rür lük ten kal dý rýl ma sý se be biy le do ða bi le cek boþ lu ðu gi der mek üze re ka bul edil miþ tir.
“Cebrî Ýc ra Hak kýn da Özel Hü küm ler”e iliþ kin Se ki zin ci Ký sým ve 2004 sa yý lý Ka nun ba ký mýn dan
ge mi ler, 936 ncý mad de nin ge nel ku ra lý uya rýn ca “ta þý nýr” eþ ya dýr. An cak, il gi li mad de ler de bil di ri -
len ge rek çe ler uya rýn ca, 2004 sa yý lý Ka nu nun ta þýn maz la ra iliþ kin ba zý hü küm le ri ge mi le re de uy -
gu la na cak týr (ba ký nýz. Ta sa rý nýn 1380, 1383 ün cü mad de le ri). Bu ko nu da bir te red dü dün oluþ ma ma -
sý için, mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da ki açýk la yý cý dü zen le me sevk edil miþ tir.  

Mad de nin ikin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 891 in ci mad de sin den, Türk Me denî Ka nu nun -
da ya pý lan de ði þik lik ler göz önün de bu lun du ru la rak alýn mýþ týr.
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ÝKÝN CÝ BÖ LÜM
Ge mi nin Hü vi ye ti

Mad de 938 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 830 un cu mad de sin de kul la ný lan “Mü na kalât Ve ki li” ye ri -
ne “De niz ci lik Müs te þar lý ðý” iba re si ko nul mak su re tiy le alýn mýþ týr.

Mad de 939 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 831 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 940 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 823 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk -

ra sýn dan, di ðer fýk ra la rý ise ay ný mad de nin ka lan fýk ra la rýn dan ba zý de ði þik lik ler le alýn mýþ týr. Mad -
de met ni dü zen le nir ken, ya pý la cak de ði þik lik le rin 1926 ta rih li Ka bo taj Ka nu nu ile uyum içe ri sin de
ol ma sý na iti na edil miþ ve ak si ne si ya si ira de te cel li ede ne ka dar Türk ge mi le ri ne bah þe di len ka bo -
taj hak ký nýn ze de len me me si gö rü þü hâkim ol muþ tur.

Mad de ye; bir lik te mül ki yet esas la rý na gö re bir den faz la kim se le re ait olan ge mi le rin Türk ge -
mi si sa yý la bil me si için pay la rý nýn ta ma mý nýn Türk le re ait ol ma sý ka ide sin de es nek lik ve de ði þik lik
ge ti ren üçün cü bir fýk ra ek len miþ tir. Türk ti ca ret fi lo su nun mu ha fa za sý ve ge liþ me si için böy le bir
de ði þik li ðin ih ti yaç la ra ve ger çek le re uy gun ola ca ðý dü þü nül müþ tür. Dör dün cü fýk ra da tü zel ki þi le -
re ait olan ge mi le rin han gi þart lar la Türk ge mi si sa yý la ca ðý özel ola rak dü zen len miþ bu lun du ðun -
dan, bu fýk ra da bir tü zel ki þi lik oluþ tur ma ya cak þe kil de bir ara ya ge len bir den faz la ki þi le ri ifa de et -
mek üze re “Türk ta bi iye tin de olan kim se ler” iba re si ne yer ve ril miþ tir.

Mad de nin dör dün cü fýk ra sý nýn (b) ben din de, ano nim þir ket ler le ser ma ye si pay la ra bö lün müþ
þir ket ler de pay la rýn ço ðun lu ðu nun na ma ya zý lý ve de vir le ri nin þir ket yö ne tim ku ru lu nun iz ni ne bað -
lý ol du ðu ka bul edil mek su re tiy le uy gu la ma da bü tün pay la rýn dev ri iz ne bað lý na ma ya zý lý pay ol -
ma sýn dan do ðan so run la rýn önü ne ge çil mek is ten miþ tir.

Mad de 941 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 824 ün cü mad de sin den ön ce ki mad de ye ya pý lan atýf lar da
ve “mü na kalât vekâle ti” iba re sin de de ði þik lik ya pý la rak alýn mýþ týr. Ýki yýl da bir izin için De niz ci lik
Müs te þar lý ðý na baþ vu rul ma sýn dan do ða bi le cek güç lük ler ise, iki yýl lýk izin sü re si kal dý rý la rak aþýl -
ma ya ça lý þýl mýþ týr.

Mad de 942 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 825 in ci mad de sin den de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Bay rak çek -
me hak ký nýn kay bý ný De niz ci lik Müs te þar lý ðý na bil dir me zo run lu lu ðu ge ti ril miþ tir. Ge mi nin üze rin -
de ki mü sec cel hak sa hip le ri nin men fa at le ri ko run mak mak sa dýy la Müs te þar lý ðýn al tý ay lýk ge çiþ dö -
ne mi için bay rak çek me iz ni ve re bi le ce ði açýk lan mýþ týr.

6762 sa yý lý Ka nu nun 826 ncý mad de sin de, do nat ma iþ ti ra ki ne ait bir ge mi nin Türk ge mi si ol -
ma vas fý ný kay bet me si ha lin de Türk va tan da þý olan pay daþ do na tan la rýn men fa at le ri ni ya ban cý pay -
daþ do na tan la rýn men fa at le rin den faz la ko ru ma ya ha cet ol ma dý ðýn dan, hük mün ka nun dan çý ka rýl -
ma sý na ka rar ve ril miþ tir.

Mad de 943 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 827 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 944 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 828 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 945 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 829 un cu mad de sin den ge niþ le ti le rek alýn mýþ týr. 6762 sa yý -

lý Ka nu nun 822 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (a) ben din de ya zý lý ge mi le rin si ci le kay dý zo run lu
ol ma dý ðý hal de, ay ný Ka nu nun 829 un cu mad de sin de bun la ra yol la ma ya pýl ma dý ðýn dan, bu ek sik lik
gi de ril miþ tir.

Mad de 946 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 819 un cu mad de sin de ki “li man dýr” ta bi ri “yer dir” þek lin de
de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 947 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 832 nci mad de sin den di ðer mad de le re yol la ma ya pýl mak sý -
zýn ce za lan dý rý lan fi il ler be lir len mek su re tiy le alýn mýþ ve pa ra ce za sý mik tar la rý gün cel leþ ti ril miþ tir.
Mü sa de re mü ey yi de si ise me tin den çý kar týl mýþ týr.
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Mad de 948 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 833 ve 834 ün cü mad de le rin den pa ra ce za sý mik tar la rý gün -
cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 949 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 835 in ci mad de sin den pa ra ce za sý mik tar la rý gün cel leþ ti ri -
le rek alýn mýþ týr.

Mad de 950 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 834 ün cü mad de sin den ce za mik tar la rý gün cel leþ ti ri le rek
alýn mýþ týr.

Mad de 951 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 836 ncý mad de sin den alýn mýþ týr. Ka sýt ve ya ih mal ye ri ne sa -
de ce ka sýt ve ya sa de ce ih mal kav ram la rý nýn ko nu lup ko nul ma ma sý tar tý þýl mýþ ve ba zý Ko mis yon
üye le ri bu suç la rýn þek li bir suç ha li ne ge ti ril me si ni tek lif et miþ ler dir. So nuç ta mad de nin ol du ðu gi -
bi bý ra ký la rak te red düt le rin il mi ve ka zaî iç ti hat lar ta ra fýn dan gi de ril me si nin isa bet li ola ca ðý na ka rar
ve ril miþ tir.

Mad de 952 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 837 nci mad de sin de ki “Tür ki ye dý þýn da“ iba re si “ya ban cý
bir ül ke de ve ya açýk de niz de” iba re si ile de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 953 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 838 in ci mad de sin de ki “ni zam na me” ke li me si “tü zük” ola -
rak de ðiþ ti ril mek su re tiy le alýn mýþ týr.

ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM
Ge mi Si ci li

Mad de 954 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 839 un cu mad de sin den bir ve üçün cü fýk ra lar ay nen, ikin -
ci fýk ra de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Bir yer de Ti ca ret Mah ke me si ku rul muþ sa o mah ke me nin, ku rul ma -
mýþ ise o yer de gö rev li ti ca ret da va la rý na ba kan As li ye Hu kuk Mah ke me si nin ve eðer ti ca ret da va -
la rý na ba kan bir den çok mah ke me mev cut ise, ge mi si ci li nin tu tul ma sý ný gö ze te cek mah ke me nin
Ada let Ba kan lý ðý nýn tek li fi üze ri ne Hâkim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu ta ra fýn dan be lir len me si
uy gun gö rül müþ tür.

Mad de 955 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 841 in ci mad de sin den ikin ci fýk ra sý de ðiþ ti ri le rek, di ðer
fýk ra la rýn di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Ge mi nin se fer le ri nin bir ka ra þeh rin den ve ya biz zat ge -
mi den yö ne ti le bi le ce ði de dik ka te alý na rak, bu tak dir de ma li ke si cil li ma ný ný seç me ser bes ti si ta -
nýn mýþ týr.

Mad de 956 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 840 ýn cý mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 957 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 844 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý ay nen alýn mýþ, ikin ci

fýk ra sý ise, ge rek siz ol du ðu mü la ha za sý ile çý ka rýl mýþ týr.
Mad de 958 - 6762 sa yý lý Ka nun da bu lun ma yan bu mad de, ge mi le rin si ci le ka yýt lý olup ol ma -

ma la rý na gö re ya pý lan ayý rý mýn ta mam lan ma sý ve açýk lý ða ka vuþ tu rul ma sý ama cýy la ek len miþ tir. Ya -
ban cý ge mi ler hak kýn da ki hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun 847 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin -
ci cüm le sin den alýn mýþ týr. Bu dü zen le me, Ge mi Si ci li Ni zam na me si nin 10 un cu mad de siy le de
uyum içe ri sin de dir.

Mad de 959 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 843 ün cü mad de sin den an la tý mý dü zel ti le rek alýn mýþ týr.
Mad de 960 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 845 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ve (f) ile (i)

bent le ri ne “TC kim lik nu ma ra sý” iba re si ek le ne rek alýn mýþ týr.
Mad de 961 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 846 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ve bi rin ci fýk -

ra da bay rak çek me hak ký nýn da yan dý ðý ol gu la rýn ve ölç me so nuç la rý nýn ge rek li bel ge ler le tev si ki nin
zo run lu ol du ðu na iþa ret edi le rek alýn mýþ týr.

Mad de 962 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 847 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si ile ikin -
ci fýk ra sýn dan di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 847 nci mad de si nin bi rin ci fýk -
ra sý nýn ilk cüm le si Ta sa rý nýn 958 in ci mad de si ne alýn mýþ týr.



---- 321 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Mad de 963 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 848 in ci mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rý bir leþ ti ri lip
bi rin ci fýk ra ola rak, dör dün cü fýk ra ikin ci fýk ra ola rak alýn mýþ týr. Bu su ret le hü küm ký sal týl mýþ ve
kay dýn yet ki li si cil me mu ru ta ra fýn dan im za la na ca ðý 848 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ön gö rü len
hal le re de teþ mil edil miþ tir.

Mad de 964 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 849 un cu mad de si nin ilk fýk ra sý mün fe rit mad de ler ye ri ne
ge nel ola rak si ci le ge çi ril miþ olan de ði þik lik le re atýf ta bu lun mak, ikin ci fýk ra sý ay nen, di ðer le ri ise
di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Üçün cü fýk ra da 6762 sa yý lý Ka nu nun 849 un cu mad de si nin üçün -
cü fýk ra sýn dan alýn mýþ, ge mi nin yur ti çin de ve ya yurt dý þýn da cebrî ic ra yo luy la sa tý þý ya hut baþ ka bir
se bep le bay rak çek me hak ký ný kay bet me si ih ti mal le ri gö zö nün de tu tu la rak “her ne su ret le olur sa ol -
sun” iba re si ek len miþ tir. 

Mad de 965 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 851 in ci mad de sin den cüz’i ba zý de ði þik lik ler le alýn mýþ týr.
Bi rin ci fýk ra ya, ge mi nin yur ti çin de ve ya yurt dý þýn da cebrî ic ra yo luy la sa tý þý ya hut baþ ka bir se bep -
le bay rak çek me hak ký ný kay bet me si ih ti mal le ri gö zö nün de tu tu la rak “her ne su ret le olur sa ol sun”
iba re si ek len miþ tir. Üçün cü fýk ra da ki “mü sec cel ge mi ipo tek le ri ba his mev zuu ol ma dý ðý nis pet te”
iba re si nin yan lýþ an la ma la ra se be bi yet ve re bi le ce ði dü þü nü le rek, bu iba re me ha za uy gun bir su ret le
“tes cil edil miþ ge mi ipo tek le ri bu lun ma dýk ça” iba re si ile de ðiþ ti ril miþ tir. Bu dü zen le me ile, Türk
Bay ra ðý ný çek me hak ký ný ha iz ol ma yan ge mi nin te mi nat teþ kil et ti ði ala cak hak ký sa hip le ri nin ala -
cak la rý öde nin ce ye ka dar gü ven ce le ri nin de vam et me si amaç lan mýþ týr.

Mad de 966 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 852 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ve ilânýn ya pý -
la ca ðý ga ze te tas rih edil mek su re tiy le alýn mýþ týr.

Mad de 967 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 853 ün cü mad de sin den “Mü na kalât Vekâle ti” iba re si ve ba -
zý ke li me ler de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 968 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 854 ün cü mad de sin den ge nel ola rak tes cil için ge rek li bel -
ge le re atýf ta bu lun mak su re tiy le ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Mad de nin üçün cü fýk ra sýn da
Ta sa rý nýn 960 ýn cý mad de si nin (f) ben di ne de atýf ya pýl mak su re tiy le, 6762 sa yý lý Ka nu nun 854 ün -
cü mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da ki ek sik lik gi de ril miþ tir; ni tekim ge mi tas dik na me sin de ge mi nin
ma li ki nin de açýk ça bil di ril miþ ol ma sý zo run lu gö rül müþ tür.

Mad de 969 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 857 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. An -
cak men fi bir hu su sun is pa tý ný ta lep et mek ola ca ðýn dan, 6762 sa yý lý Ka nun dan ay rý lý na rak, ge mi tas -
dik na me si nin zý yaa uð ra dý ðý nýn is pa tý þar tý aran ma mýþ, onun inan dý rý cý bir þe kil de or ta ya ko nul ma -
sý ye ter li gö rül müþ tür.

Ay rý ca mad de nin ye ri ön ce ge mi tas dik na me si nin ye ni den dü zen len me si, son ra ki de ði þik lik le -
rin ge mi tas dik na me si ne kay dý ve bu mü na se bet le tas dik na me nin si cil me mur lu ðu na ib ra zý mec bu -
ri ye ti ile il gi li hü küm ler sev ke dil mek su re tiy le de ðiþ ti ril miþ tir.

Mad de 970 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 855 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 971 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 856 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý di li gün cel leþ ti ri le rek

alýn mýþ týr. Ay ný fýk ra nýn üçün cü cüm le sin de 850 nci mad de ye ya pý lan atýf, bu hu su sun si cil iþ lem -
le ri ni yap týr ma ya da vet le il gi li 972 nci mad de içe ri sin de dü zen len me si da ha isa bet li gö rül dü ðü için
fýk ra dan çý kar týl mýþ týr.

Mad de 972 - Bel li ta lep ler de bu lun mak ve ya ge rek li bel ge le ri ib raz ile yü küm lü olan kim se le -
rin çe þit li mad de le re yol la ma lar da bu lu nu la rak be lir len me si ye ri ne ta lep ve ib raz yü küm lü lü ðü nün
mev cut ol du ðu hal le rin sa yýl ma sý yo lu na gi dil miþ, di ðer hu sus lar da  6762 sa yý lý Ka nu nun 850 nci
mad de si hük mün de her han gi bir de ði þik lik ya pýl ma mýþ, sa de ce mad de nin ye ri de ðiþ ti ril miþ tir.
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Mad de 973 - Ge mi si ci li ne tes cil le il gi li hü küm le rin ar ka sýn dan si ci le tes ci le bað la nan hü küm
ve so nuç lar la il gi li ku ral la ra yer ver me nin me tot iti ba rýy la da ha uy gun ve tu tar lý ola ca ðý dü þü nül -
müþ ve 6762 sa yý lý Ka nu nun si ci lin ale ni ye ti, si cil ka ri ne le ri ve si ci lin ger çek hu ku ki du ru ma uy -
gun ha le ge ti ril me si, si cil ka yýt la rý na iti raz lar, þerh ler ve si ci le gü ven il ke si ile il gi li hü küm le ri bir
baþ lýk al týn da top lan mýþ týr. Si ci lin ale ni ye ti ni dü zen le yen 973 ün cü mad de de 6762 sa yý lý Ka nu nun
842 nci mad de si iki fýk ra ha li ne dö nüþ tü rül müþ tür. Ýlk fýk ra da Türk Me denî Ka nu nu nun ta pu si ci li
ile il gi li hü küm le rin de ol du ðu gi bi her ke se si cil ka yýt la rý ný in ce le me ve mas ra fý ný öde mek þar týy la
tas dik li ve ya tas dik siz ör nek le ri ni al ma yet ki si nin ta nýn dý ðý ifa de edil miþ tir. Ýkin ci fýk ra da ki in ce le -
me ve ör nek al ma yet ki si nin kul la ný la bil me si için ise, “ala ka sý ol du ðu nu is pat” ye ri ne me haz Al man
Ka nu nu na uy gun ola rak “hak lý bir men fa ati nin ol du ðu nu inan dý rý cý bir þe kil de or ta ya ko yan bir
kim se” kri te ri ter cih olun muþ tur.

Mad de 974 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 884 ün cü mad de sin den, baþ lý ðý ve Türk Me denî Ka nu nu -
nun yol la ma ya pý lan hük mü de ðiþ ti ril mek su re tiy le alýn mýþ týr.

Mad de 975 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 886 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ ve mad -
de baþ lý ðý dü zen le me nin içe ri ði ne uy gun ola rak de ðiþ ti ril miþ tir.

Mad de 976 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 887 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý ay nen, ikin ci fýk ra sý ise,
Ta sa rý nýn 973 ün cü mad de de ki an la tý ma pa ra lel ola rak, “kuv vet le muh te mel gös te ril me si” iba re si
ye ri ne “inan dý rý cý bir þe kil de or ta ya kon ma sý” iba re si ter cih olun mak su re tiy le alýn mýþ týr.

Mad de 977 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 879 un cu mad de si di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Me haz
Al man Ka nu nu na uy gun ola rak aný lan mad de nin ikin ci ve üçün cü fýk ra la rý bir leþ ti ril miþ tir.

Mad de 978 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 880 in ci mad de si, hak kýn teh li ke de ol du ðu nun “kuv vet le
muh te mel gös te ril me si” ye ri ne ön ce ki mad de ler de ter cih olu nan ifa de tar zý ile uyum sað la mak üze -
re “inan dý rý cý bir þe kil de or ta ya kon ma sý” iba re si ika me olun mak su re tiy le alýn mýþ týr.

Mad de 979 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 883 ün cü mad de si di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 980 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 882 nci mad de si di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 981 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 881 in ci mad de si di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 982 - 6762 sa yý lý Ka nun da bu lun ma yan bu mad de, ih ti ya ti ted bir ka ra rý nýn kalk ma sý

ha lin de bu ka ra ra is ti na den si ci le ge çi ri len iti raz ve ya þer hin mu kad de ra tý nýn ne ola ca ðý hu su sun da
or ta ya çý ka bi le cek te red düt le ri ber ta raf et mek üze re Ta sa rý ya ila ve olun muþ tur.

Mad de 983 - 6762 sa yý lý Ka nu nun  885 in ci mad de sin den, baþ lý ðý dü zen le di ði hu su sa uy gun
ola rak de ðiþ ti ri le rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Ay rý ca mad de de ge mi si ci li ne gü ven il ke sin -
den ya rar la nýl ma sý na en gel ola ca ðý be lir ti len “ik ti sap ede nin su ini yet sa hi bi bu lun muþ ol ma sý” ha li,
me haz Mü sec cel Ge mi ler le Ya pý Ha lin de ki Ge mi ler Üze rin de ki Hak la ra Da ir Al man Ka nu nu na uy -
gun ola rak ik ti sap ede nin “kay dýn doð ru ol ma dý ðý ný bil me si ve ya bil me si nin ge rek me si” þek lin de ifa -
de olun muþ tur. Ni ha yet ge mi si ci li ne bir iti ra zýn kay de dil miþ ol ma sý ha lin de, ik ti sap ede nin si cil kay -
dý nýn doð ru ol ma dý ðý ný öð ren mek hu su sun da ken di sin den bek le nen öze ni gös ter miþ ol du ðu söy le ne -
me ye ce ðin den, si ci le bir iti ra zýn kay de dil miþ ol ma sý ih ti ma li mad de met nin den çý kar týl mýþ týr.

Mad de 984 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 888 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 985 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 889 un cu mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 986 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 858 in ci mad de si ne gö re in þa ha lin de ki bir ge mi (“ya pý”)

an cak bir ge mi ipo te ði nin ve ya hac zin söz ko nu su ol ma sý ha lin de ya pý si ci li ne tes cil edi le bi lir. Bu
ku ral 19/12/1940 ta rih li Al man Ge mi Si ci li Tü zü ðü nün 66 ncý mad de sin den alýn mýþ týr. Mad de de
böy le bir sý nýr la ma ya gi dil me si hak kýn da bir ge rek çe bil di ril me miþ tir. An cak se be bin þu ol du ðu an -
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la þýl mak ta dýr: Ya pý lar üze rin de ipo tek te si si Al man ya’da ilk kez 4/7/1926 ta rih li “Ýn þa Ha lin de ki
Ge mi ler Üze rin de Re hin Te si si Hak kýn da Ka nun” ile ka bul edil miþ tir; bu Ka nun, yal nýz ca ya pý lar
hak kýn da ipo tek te si si ile il gi li dü zen le me ler ge tir miþ, cebrî ic ra ile il gi li ola rak da ta mam la yý cý bir
hü küm sevk et miþ tir. 1940 yý lýn da ge mi ler üze rin de ki aynî hak lar ala nýn da ye ni ya sal dü zen le me ler
ya pý lýr ken, 1926 ta rih li Ka nu nun dü zen le me si dik ka te alý na rak, yal nýz ca ipo tek ve ha ciz te si si ama -
cýy la tes ci lin ya pý la ca ðý hü küm al tý na alýn mýþ týr. Oy sa 1926 ta rih li Ka nu nun, ya pý la rýn tes ci li ni ge -
nel ola rak sý nýr la mak gi bi bir ama cý yok tu; ak si ne, 3 ün cü mad de si nin ikin ci cüm le si ne gö re ya pý -
lar için tes cil “zo run lu lu ðu” bu lun ma mak tay dý, bu na kar þý lýk ih ti ya ri tes cil açý sýn dan bir sý nýr la ma
ge ti ril me miþ ti. Ni te kim uy gu la ma da, ya pý la rýn, her ih ti mal de, mül ki ye te ale ni yet ka zan dýr mak ama -
cýy la tes cil edil me si ih ti ya cý sýk lýk la or ta ya çýk mak ta dýr. Ay rý ca, Ta sa rý nýn 1054 ün cü mad de si nin
ikin ci fýk ra sý na gö re ipo tek te si si nin he nüz müm kün ol ma dý ðý bir aþa ma da si ci le þerh ve ril me si ih -
ti ya cý da ter sa ne ler ta ra fýn dan di le ge ti ril miþ tir. Uy gu la ma da ki bu ih ti yaç la rý kar þý la mak üze re, De -
niz ci lik Müs te þar lý ðý’nýn da tas vi biy le, ya pý si cil le ri ne tes cil ola nak la rý ge niþ le til miþ ve ma li kin ta -
le bi ile þerh ve ril me si ama cýy la da tes cil ser best bý ra kýl mýþ týr. Böy le ce, çok hýz lý ge liþ me gös te ren
ge mi in þa sa na yi nin ih ti yaç la rý ný kar þý la ma ya yö ne lik ve fi nans sek tö rü için de ca zip ye ni bir dü -
zen le me ka bul edil miþ tir. Mad de de yer alan ka lan hü küm ler, 6762 sa yý lý Ka nu nun 858 in ci mad de -
sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 858 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý
ise, ai di ye ti do la yý sýy la 991 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý na nak le dil miþ tir.

Mad de 987 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 859 un cu mad de sin den ter sa ne sa hi bi nin ya pý nýn ma li ki ol -
du ðu in ti ba ýný uyan dý ran bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si çý ka rýl mak su re tiy le alýn mýþ týr. Esa sen bi -
rin ci cüm le de ya pý nýn tes ci li ni ta lep yet ki si nin ya pý nýn ma li ki ne ta nýn mýþ ol ma sý kar þý sýn da böy le
bir hük mün sev ki ne ih ti yaç da kal ma mýþ týr.

Mad de 988 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 860 ýn cý mad de si nin bi rin ci ve üçün cü fýk ra la rýn dan di li
gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr, ikin ci fýk ra ya ise, 6762 sa yý lý Ka nu nun 859 un cu mad de si, Ta sa rý nýn
987 nci mad de si ne alý nýr ken ya pý lan de ði þik lik ne de niy le ih ti yaç kal ma mýþ týr.

Mad de 989 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 861 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 990 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 862 nci mad de sin den de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Ta sa rý nýn 964

ün cü mad de si nin dör dün cü fýk ra sýy la uyu mun sað lan ma sý için bi rin ci fýk ra nýn ikin ci ve üçün cü
cüm le le rin de yer alan hü küm ler met ne ila ve edil miþ tir.

Mad de 991 - Bi rin ci fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun 858 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn dan alýn -
mýþ týr. Ýkin ci fýk ra sý si cil ka ri ne le ri nin ya pý ha lin de ki ge mi le re mah sus si ci le ka yýt ve ter kin olu nan
hu sus lar hak kýn da da ca ri ola ca ðý ný tas rih eden ye ni bir hü küm dür. Üçün cü fýk ra ise, 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 942 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan kýs men alýn mýþ týr.

Mad de 992 - Bi rin ci ve ikin ci fýk ra lar 6762 sa yý lý Ka nu nun 863 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr.
Üçün cü fýk ra hük mü, ya pý ha lin de ki ge mi le re mah sus si ci lin ger çe ðe uy gun hal de bu lun du rul ma sý -
ný te mi nen Ta sa rý ya alýn mýþ olan ye ni bir hü küm dür.

Mad de 993 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 864 ün cü mad de sin den an la tý mý de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 994 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 865 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 995 - 4490 sa yý lý Ka nun ile Türk ulus la ra ra sý ge mi si ci li nin ih da sý ve bu si ci lin tu tul -

ma sý, si ci le kay do lu na cak ge mi ve yat la ra ve bun lar üze rin de ki hak la rýn dev ri, ter ki ni, ký sa ca sý si -
cil iþ lem le ri ne iliþ kin esas la rýn ay rý ca dü zen len miþ ol ma sý kar þý sýn da Türk ulus la ra ra sý ge mi si ci liy -
le il gi li özel hü küm le ri sak lý tut mak üze re ye ni bir mad de sev ke dil me si ge rek li gö rül müþ tür.
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DÖR DÜN CÜ BÖ LÜM
Mül ki yet ve Di ðer Aynî Hak lar

996 ilâ 1011 in ci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
Ge mi ler üze rin de ki aynî hak la rýn dü zen len me sin de ha re ket edi len aslî pren sip, Ta sa rý nýn 1 in -

ci mad de sin de yer alan Ti ca ret Ka nu nu nun Me denî Ka nu nun ay rýl maz bir par ça sý ný teþ kil et ti ði ku -
ra lý dýr. Bu yüz den Ta sa rý da sa de ce, ge mi ler üze rin de ki aynî hak lar ba ký mýn dan fark lý bir þe kil de dü -
zen len me si ge re ken hu sus lar da il gi li hü küm le re yer ve ril miþ tir. Ta sa rý nýn 1 in ci mad de sin de ifa de
edi len ge nel pren sip uya rýn ca bu Bö lüm de fark lý þe kil de dü zen len me miþ bü tün hu sus lar da 4721 sa -
yý lý Türk Me denî Ka nu nu hü küm le ri ca ri ola cak týr.

Ta sa rý nýn bu Bö lü mün de ki hü küm le rin ka le me alýn ma sýn da ti tiz lik le gö ze ti len ikin ci pren sip,
Türk Me denî Ka nu nu hü küm le ri ile uyu mun sað lan ma sý dýr. Bu nu ya par ken þu iki hu sus göz önün -
de bu lun du rul muþ tur:

1) Bi lin di ði üze re, 6762 sa yý lý Ka nu nun De niz Ti ca ret Ki ta bý ile il gi li hü küm le ri 1897 ta rih li Alm.
TK.’dan alýn mýþ týr. Bu na mu ka bil Me denî Ka nu nu muz do la yý sýy la bu Ka nu nun aynî hak lar la il gi li hü -
küm le ri nin me ha zý ný 1907 ta rih li Ýs viç re Me denî Ka nu nu teþ kil eder. Bu iki ka nun ara sýn da ki hü küm
fark lý lýk la rý, Ýs viç re Me denî Ka nu nun da ki hal tarz la rý ter cih edil mek su re tiy le gi de ril miþ tir.

2) 1897 ta rih li Alm. TK. hü küm le ri nin önem li bir kýs mý 1861 ta rih li Al man Umumî Ti ca ret Ka -
nun na me sin den gel me dir. 1861 ta ri hin de Al man ya’da Me denî Hu kuk ve Borç lar Hu ku ku alan la rýn -
da he nüz bü tün Al man ya’ya þa mil fe de ral bir dü zen le me yok tu. Onun için as lýn da Me denî  Ka nun
ve ya Borç lar Ka nu nu için de dü zen len me si ge re ken bir çok hu sus, te ca nüs ve bir li ðin te mi ni için Ti -
ca ret Ka nu nu na der ce dil miþ tir. An cak bu hu sus lar da bi zim Me denî Ka nu nu muz ile Borç lar Ka nu -
nu muz da hü küm ler mev cut ol du ðun dan, 6762 sa yý lý Ka nu nun, Alm. TK.’dan ge len bu çe þit hü küm -
le ri ni da hi ayýk la mak ve Ta sa rý dan çý kar mak ge rek miþ tir.

Dü zen le me nin þek li ba ký mýn dan 6762 sa yý lý Ka nun da mev cut olan çe þit li ak sak lýk ve ter tip siz -
lik le rin dü zel til me si ve gi de ril me si için ön ce si ci le ka yýt lý olan ve ol ma yan ge mi le re uy gu la na cak
hü küm ler le il gi li iki mad de, tek ni ðin bu gün ulaþ tý ðý se vi ye de si ci le ka yýt lý ol ma yan ge mi ler üze rin -
de ki mül ki ye tin in ti ka lin de Türk Me denî Ka nu nunun ta þý nýr mül ki ye ti nin in tikâli ile il gi li ku ral la -
rýn dan ay rýl ma yý ge rek ti re cek bir se bep ol ma dý ðýn dan, mül ki ye tin sa de ce an laþ ma ile in tikâl ede ce -
ði ne da ir cüm le le ri çý ka rýl mak su re tiy le mu ha fa za edil miþ, son ra ge mi ler üze rin de ki aynî hak la rýn
sa de ce bir ka te go ri si ni teþ kil eden “Mül ki yet”, da ha son ra 6762 sa yý lý Ka nun da beþ Ayý rý ma da ðý -
nýk bir þe kil de ser piþ ti ril miþ bu lu nan hü küm le rin bi ra ra ya top la nýp, tas nif edil me si su re tiy le “ge mi
reh ni” ve ni ha yet 6762 sa yý lý Ka nun da “umumî hü küm ler” ara sýn da yer alan te si si su re ti ne iliþ kin
hük mün de il gi li Bö lü me alýn ma sý su re tiy le “Ýn ti fa hak ký” hük me bað lan mýþ týr.

Ay rý ca Ta sa rý nýn ge mi ler üze rin de ki aynî hak la ra tah sis edi len bu Bö lü mü ne 6762 sa yý lý Ka nu -
nun aynî hak lar la doð ru dan bir iliþ ki si bu lun ma yan “ge mi nin ki ra lan ma sý”, “ge mi sa tý þýn da nef’i ve
ha sa rýn in ti ka li” ve “tem lik ede nin üçün cü þa hýs la ra olan þahsî borç la rý”na iliþ kin hü küm le ri alýn -
ma mýþ, “si cil ka ri ne le ri” ile “tes ci lin hü küm ve so nuç la rý”, “ka yýt mas raf la rý” ve “yo la ha zýr ge mi -
nin ic ra da ki du ru mu” ile il gi li hü küm le ri ise, Ta sa rý nýn ait ol duk la rý Bö lüm le ri ne nak le dil miþ tir. 

Bun dan baþ ka 6762 sa yý lý Ka nu nun 942 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ya pý üze rin de ki ipo -
tek le il gi li ola rak, ge mi mül ki ye ti nin ka za nýl ma sý yol la rý na da ir hü küm le re ya pý lan yol la ma lar çý ka -
rýl mýþ, bir lik te ge mi ipo te ðin de “Bir ge mi nin bir den faz la pay la rý nýn ipo tek edil miþ ol ma sý”ndan
bah se den me haz Al man Ka nu nu nun il gi li hük mü nün Türk çe’ye “bir den çok ge mi pa yý nýn ipo tek
edil me si” ola rak çev ril me si su re tiy le ya pý lan yan lýþ lýk dü zel til miþ ve kýy met li ev ra ka ait ipo tek ler
için fark lý kay nak lar dan alý nan hü küm ler uyum laþ tý rý lýp bir leþ ti ri le rek dü zel til miþ tir.
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Si ci le ka yýt lý ge mi ler üze rin de ki mül ki yet, “ge mi üze rin de ki mül ki yet”, “ge mi pa yý ve iþ ti rak
pa yý üze rin de ki mül ki yet” ve “ya pý ha lin de bu lu nan ge mi ler ve ge mi pay la rý üze rin de ki mül ki yet”
ol mak üze re üç baþ lýk al týn da dü zen len miþ tir. Bu dü zen le me de ön ce mül ki ye tin ik ti sa bý, da ha son -
ra zý yaý ile il gi li hü küm le re yer ve ril miþ tir. Mül ki ye tin ik ti sa bý ile il gi li hü küm ler de ön ce as len ik -
ti sap, da ha son ra dev ren ik ti sap ele alýn mýþ ve ik ti sap yol la rý için den sa de ce de niz ti ca re ti hu ku kun -
da fark lý þe kil de dü zen len me si ge re ken ler le il gi li hü küm ler sevk edil miþ tir. Mül ki ye tin zý yaý, mül -
ki ye tin ik ti sa bý yol la rý na pa ra lel ola rak han gi an da ger çek leþ miþ sa yý la ca ðý na iþa ret edil mek su re -
tiy le dü zen len miþ tir.

Ge mi mül ki ye ti nin ola ða nüs tü za ma na þý mý ile ik ti sa býn da me haz Al man Hu ku ku na uy gun ola -
rak aslî zil ye din mah ke me ce ve ri len tes cil ka ra rý na is ti na den ken di si ni si ci le kay det tir di ði an esas
alýn mýþ týr.

Ge mi mül ki ye ti nin dev ren ik ti sa býn da 6762 sa yý lý Ka nun da ge mi le rin da imî ola rak yol cu luk ta
bu lun ma la rý do la yý sýy la be nim sen miþ olan “an laþ ma” esa sýn dan ay rý lý na rak ile ti þim tek ni ði nin bu
gün ulaþ tý ðý dü zey de Türk Me denî Ka nu nu nun ta þý nýr mül ki ye ti nin in ti ka li için koy du ðu ku ral dan
in hi raf et me yi ge rek ti ren hiç bir se bep bu lun ma mak la an laþ ma ve zil yet li ðin nak li esa sý ka bul edil -
miþ tir.

Di ðer yan dan ya pý ha lin de ki ge mi le re mah sus si ci le kay do lun ma yan ya pý lar ve ya pý pay la rý
üze rin de ki mül ki ye tin na sýl ik ti sap ve za yi edi le ce ði 6762 sa yý lý Ka nun da dü zen len me miþ bu lu nu -
yor du. Ba zý fark lý uy gu la ma la rýn or ta ya çýk ma sý na se be bi yet ve ren bu alan da ki boþ luk Ta sa rý ya ye -
ni bir mad de ilâve edil mek su re tiy le gi de ril miþ tir.

BÝ RÝN CÝ AYI RIM
Uy gu la na cak Hü küm ler

Mad de 996 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 866 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. 6762 sa -
yý lý Ka nun hük mün de yer alan ikin ci fýk ra, bu ko nu nun 2675 sa yý lý Mil let le ra ra sý Özel Hu kuk ve
Usul Hu ku ku Hak kýn da Ka nun da dü zen len miþ ol ma sý se be biy le, Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

Mad de 997 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 867 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si di li
gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Bu fýk ra nýn di ðer cüm le le ri, Türk Me denî  Ka nu nu nun ta þý nýr mül ki -
ye ti nin ik ti sa bý ile ala ka lý ku ral la rýn dan ay rýl ma yý ge rek ti re cek her han gi bir se bep ol ma dý ðýn dan Ta -
sa rý ya alýn ma mýþ týr. Ýkin ci fýk ra ay nen alýn mýþ, üçün cü fýk ra ise, ge mi üze rin de ki ay ni hak lar la de -
ðil ge mi sa tý þýy la il gi li ol du ðun dan ke za Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Bu mad de, Ta sa rý nýn 936 ncý mad -
de sin de ki ge nel ku ra la uy gun ola rak mu ha fa za edil miþ tir. 

ÝKÝN CÝ AYI RIM
Mül ki yet

Mad de 998 - Ta sa rý nýn bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si, 6762 sa yý lý Ka nu nun 874 ün cü mad -
de si nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin den de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Bi rin ci fýk ra nýn ikin ci cüm le -
si, 6762 sa yý lý Ka nu nun 874 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ olan Ta sa rý nýn 1004 ün cü
mad de siy le uyum lu ola rak, han gi ge mi le rin sa hip siz sa yý la ca ðý ný açýk lý ða ka vuþ tur mak üze re met -
ne ila ve edil miþ tir. Mad de nin ikin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 874 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra -
sýn dan alýn mýþ týr.

Mad de 999 - Bi rin ci fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun 872 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ve
za ma na þý mý sü re si nin baþ la dý ðý ta rih tas rih edi le rek alýn mýþ týr. Za ma na þý mý sü re si nin dol ma sýy la,
mül ki ye tin ip so ju re ka za ný la ca ðý ný be lirt mek üze re ikin ci fýk ra ek len miþ tir.
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Mad de 1000 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 873 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
An cak mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da ta þýn maz lar hak kýn da ki hü küm le re uy gun ola rak sa de ce si ci le
kay dý ge re kir ken kay de dil me miþ olan ge mi nin mül ki ye ti nin ola ða nüs tü za ma na þý mý hü küm le ri ne
gö re ik ti sap olu na bi le ce ði tas rih edil miþ tir. Bu nun dý þýn da fýk ra nýn di li Türk Me denî Ka nu nu nun ta -
þýn maz lar da ola ða nüs tü za ma na þý mý ný dü zen le yen hü küm le rin de ki an la tý ma uy du rul muþ tur. Ta sa rý -
nýn 1000 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin de tes cil da va sý nýn si cil me mur lu ðu na
kar þý açý la ca ðý tas rih edil miþ tir. Ay ný fýk ra nýn üçün cü cüm le sin de, il gi li le rin iti raz la rý ný bil dir me le -
ri ge re ken sü re, iþin sü rün ce me de kal ma sý ný ön le mek üze re üç ay la sý nýr lan dý rýl mýþ týr. Hük mün ik -
ti bas olun du ðu Al man Hu ku ku na uy gun ola rak mad de ye ge mi mül ki ye ti nin as li zil ye de in ti kal ede -
ce ði aný gös te ren dör dün cü fýk ra ila ve edil miþ tir. Be þin ci fýk ra da ki hü küm, ka ra rýn ve ril me si aný ile
le hi ne ka rar ve ri len as li zil ye din, bu ka ra ra da ya na rak ken di si ni si ci le kay det tir di ði an ara sýn da ka -
lan sü re de hi ma ye siz kal ma ma sý ný te mi nen me haz Al man Ka nu nun dan alýn mýþ týr.

Mad de 1001 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 868 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan de ðiþ ti ri le rek alýn -
mýþ týr. De ði þik lik, ge mi mül ki ye ti nin Türk Me denî Ka nu nun da ta þý nýr mül ki ye ti nin in ti ka li için ön -
gö rül müþ olan usu le uy gun ola rak an laþ ma ve ge mi zil yet li ði nin nak li su re tiy le in ti kal ede ce ði ni ifa -
de et mek üze re, mad de ye “ge mi zil yet li ði nin nak li þart týr” iba re si nin ek len me si su re tiy le ya pýl mýþ -
týr. Mül ki ye ti ik ti sap edi le cek olan ta þý ný rýn bü yük bir eko no mik de ðer ta þý ma sý ve hu kuk em ni ye ti
ba ký mýn dan mül ki ye tin in ti ka li ne iliþ kin an laþ ma nýn ya zý lý þe kil de ve im za la rýn no ter ce tas dik li ola -
rak ak de dil me si ge rek li gö rül müþ tür. No ter hu zu run da ya pý la bi le cek bir an laþ ma nýn res mi me mur
vas fý ný ha iz si cil me mu ru hu zu run da da ya pý la bi le ce ði mad de nin ikin ci fýk ra sýn da açýk lý ða ka vuþ tu -
rul muþ tur.

Mad de 1002 - Bi rin ci ve ikin ci fýk ra lar 6762 sa yý lý Ka nu nun 869 un cu mad de si nin bi rin ci ve
ikin ci fýk ra la rýn dan di li gün cel leþ ti ri le rek ay nen, üçün cü fýk ra ise 6762 sa yý lý Ka nu nun 870 in ci mad -
de nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin den, ge mi pa yý nýn tem li kin de yol cu lu ðun kâr ve za ra rý 1007
nci mad de nin son fýk ra sýn da dü zen len miþ ol du ðu için “ge mi pa yý” iba re si çý kar tý la rak alýn mýþ týr. Ge -
mi mül ki ye ti nin dev ren ka za nýl ma sýn da dev rin kap sa mý ile il gi li bü tün hü küm ler bu mad de de bir ara -
ya top lan mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 870 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý bi rin ci cüm le si hük mü ile
ikin ci fýk ra sý hük mü as lýn da bir borç lar hu ku ku me se le si olan ge mi sa tý þýn da nef’i ve ha sa rýn in ti ka -
li ile il gi li olup, yol cu luk ta bu lu nan bir ge mi ve ya ge mi pa yý nýn mül ki ye ti nin el de ðiþ tir me sin de, ik -
ti sa býn kap sa mý na iliþ kin 870 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý ikin ci cüm le sin de yer alan eþ ya hu ku ku
ku ra lý ile il gi si yok tur. Do la yý sýy la ge mi sa tý þýn da da nef’i ve ha sa rýn dü zen len me si borç lar hu ku ku
hü küm le ri ne bý ra kýl mýþ olup sa de ce ik ti sa býn kap sa mý na ait hü küm ta sa rý ya alýn mýþ týr. 

Tem lik ede nin þah si borç la rý na iliþ kin 6762 sa yý lý Ka nu nun 871 in ci mad de si, ko nu ile il gi siz -
li ði se be biy le me tin den çý kar týl mýþ týr.

Ay rý ca hu ku ku mu za 1861 ta rih li Al man Umu mi Ti ca ret Ka nunnâme sin den ik ti bas edil miþ bu -
lu nan ve ha len sa de ce ta rihî bir açýk la ma sý olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 870 in ci mad de si nin son fýk -
ra sý da Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

Mad de 1003 - Bu mad de, mül ki ye tin ko nu su nun za yi ol ma sý se be biy le ge mi üze rin de ki mül -
ki ye tin so na ere ce ði ni ifa de et mek üze re Ta sa rý ya ko nul muþ ye ni bir hü küm dür. Eðer söz ko nu su
araç Ta sa rý nýn 931 in ci mad de si an la mýn da “ge mi” ni te li ði ni kay bet miþ, ama mül ki yet ko nu su ola -
bi le cek “ya rar la ný la bi lir en kaz” kal mýþ sa, bu en kaz üze rin de ki mül ki yet, “ta þý nýr mül ki ye ti” ola rak
de vam ede cek tir. Do la yý sýy la, ge mi nin si ci le ka yýt lý olup ol ma dý ðý na ba kýl mak sý zýn, en ka zýn mül ki -
ye ti, ta þý nýr mül ki ye ti nin nak li hü küm le ri ne gö re dev re di le bi le cek tir. Öte yan dan, mül ki ye tin ko nu -
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su nun za yi olup ol ma dý ðý na ba kýl mak sý zýn, her ih ti mal de, ma li kin 14/04/133Li man lar Ka nu nu,
Çev re Ka nu nu ve mev zu atýn di ðer il gi li hü küm le ri uya rýn ca doð muþ ve ya do ða bi le cek yü küm lü lük
ve borç la rý so na er mez; bu hu su su açýk lý ða ka vuþ tur mak üze re ikin ci cüm le nin son kýs mý sevk edil -
miþ tir.

Mad de 1004 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 874 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan an la tý mý de ðiþ ti ri -
le rek alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 874 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý, mül ki ye tin ik ti sa býy la il gi li
ol du ðun dan, bu hu su sun dü zen len di ði Ta sa rý nýn 998 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na nak le dil miþ tir.

Mad de 1005 - 6762 sa yý lý Ka nun da bu lun ma yan bu hü küm, za ma na þý mý yo luy la mül ki ye tin
ik ti sa bý ný dü zen le yen 999 ve 1000 in ci mad de le ri ta mam la mak üze re Ta sa rý ya ek len miþ tir. Aný lan
mad de le re gö re ön ce ki ma li kin kay bet ti ði mül ki ye tin ye ni ma lik ta ra fýn dan han gi an da ka za ný la ca -
ðý Ta sa rý nýn 1005 in ci mad de sin de dü zen len miþ tir. Mad de nin ikin ci fýk ra sý na gö re tes cil da va sý nýn
so nuç lan dý ðý an da mül ki yet kay be dil mek te dir; oy sa 1000 in ci mad de nin be þin ci fýk ra sý uya rýn ca ye -
ni ma lik mül ki ye ti an cak  tes cil ile ka zan mak ta dýr. Do la yý sýy la, mah ke me ka ra rý ile tes cil ara sýn da
ge mi sa hip siz hâle gel mek te dir. Me haz Al man Ge mi ler Üze rin de Aynî Hak lar Ka nu nunun 6 ncý
mad de sin den ge len bu dü zen le me nin ye ni ma lik ba ký mýn dan do ðu ra bi le ce ði sa kýn ca lar Ta sa rý nýn
977 nci mad de si uya rýn ca þerh tes ci li yo luy la gi de ri le cek tir.

Mad de 1006 - Bu mad de 6762 sa yý lý Ka nun da ol ma yan ye ni bir hü küm dür. Ev vel ce si ci le ka -
yýt lý ge mi pa yý ve iþ ti rak pa yý üze rin de ki mül ki ye tin ne þe kil de ik ti sap edi le ce ði ne da ir bir hü küm
ol ma dý ðýn dan, bu me se le yo rum yo luy la hal le di li yor du. Ge nel ka ný ya gö re bu ne vi pay la ra da si ci -
le ka yýt lý ge mi ler hak kýn da ki hü küm le rin uy gu lan ma sý ge rek ti ðin den bu hü küm sevk edil miþ tir.

Mad de 1007 - Bu mad de nin bi rin ci ilâ üçün cü fýk ra la rý 6762 sa yý lý Ka nu nun 868 in ci mad de si -
nin ikin ci fýk ra sý ile 965 in ci mad de sin den; son fýk ra sý ise ay ný Ka nu nun 870 in ci mad de si nin bi rin ci
fýk ra sýn dan de ðiþ ti ri le rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Böy le ce ge mi pa yý ve iþ ti rak pa yý nýn
dev ri ile ge mi nin dev ri ne ben zer bir þe kil de dü zen len miþ tir. Si ci le ka yýt lý ge mi pa yý ile iþ ti rak pa yý nýn
tem li ki ile il gi li ola rak fark lý mad de ler de yer alan hü küm ler bir leþ ti ril miþ ve sa de lik sað lan mýþ týr.

Mad de 1008 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 963 ün cü mad de sin den de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Bý rak ma -
nýn, as li mi, yok sa dev ren ik ti sap mý ol du ðu tar tý þýl mýþ, an cak dev ren ik ti sap ol du ðu so nu cu na va -
rý la rak üçün cü fýk ra ya ila ve ya pýl mýþ týr. Sý nýr lý ay ni so rum lu luk ye ri ne sý nýr lý þah si so rum lu luk pren -
si bi be nim sen di ðin den, bi rin ci fýk ra da sý nýr lý so rum lu lu ða iþa ret eden iba re çý ka rýl mýþ ve do nat ma
iþ ti ra kin de ala ca ðýn sý nýr lý so rum lu luk do ður ma sý de ðil, Ta sa rý nýn 1352 nci mad de si nin bi rin ci fýk -
ra sý nýn (u) ben di uya rýn ca de niz ala ca ðý ni te li ðin de ol ma sý esas alýn mýþ týr.

Mad de 1009 - Bu mad de 6762 sa yý lý Ka nun da bu lun ma yan ye ni bir hü küm olup, iþ ti rak pa yý
üze rin de ki mül ki ye tin zý ya ýnýn ge mi mül ki ye ti nin zý ya ýna iliþ kin hü küm ler da ire sin de dü zen len me -
si için vaz edil miþ tir.

Mad de 1010 - Bu mad de 6762 sa yý lý Ka nun da bu lun ma yan ye ni bir hü küm dür. Da ha ön ce ya pý
ha lin de ki ge mi le re mah sus si ci le kay do lun ma yan ya pý lar ve ya pý pay la rý üze rin de ki mül ki ye tin ne þe -
kil de in ti kal ede ce ði ne da ir her han gi bir hü küm bu lun mu yor ve bu yüz den fark lý uy gu la ma lar la kar þý -
la þý lý yor du. Bu hu sus ta or ta ya çý kan fark lý lýk la rý gi der mek için bu alan da ki boþ luk, ge mi si ci li ne ka -
yýt lý ol ma yan ge mi ler le ay ný esas lar da ire sin de ye ni bir mad de vaz edil mek su re tiy le dol du rul muþ tur.

Mad de 1011 - Bu mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 971 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan, yol la -
ma ya pý lan il gi li mad de le rin içe rik le ri açýk lan mak ve an la tý mý de ðiþ ti ril mek su re tiy le alýn mýþ týr.
6762 sa yý lý Ka nu nun 971 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý, ya pý or tak lý ðý ile il gi li hü küm ler Ta sa rý ya
alýn ma dý ðýn dan me tin den çý ka rýl mýþ týr.
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ÜÇÜN CÜ AYI RIM
Ge mi Reh ni

1012 ilâ 1058 in ci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
Ge mi reh ni ne iliþ kin Üçün cü Ayý rým da sa de ce si ci le ka yýt lý ge mi ler ve ge mi pay la rý üze rin de -

ki si cil li re hin (ipo tek) de ðil, ay ný za man da si ci le ka yýt lý ol ma yan ge mi ler üze rin de ki iþ ti rak pay la -
rý nýn reh ni de dü zen len miþ ol du ðun dan, ay rý mýn baþ lý ðý “ge mi reh ni” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir. 6762
sa yý lý Ka nun da iþ ti rak pa yý nýn reh ni, tes li me bað lý reh ne da ir hü küm le re ta bi ký lýn mýþ tý. Ta sa rý da iþ -
ti rak pa yý nýn bir þir ket te ki or tak lýk pa yý gi bi, sa hi bi ne ba zý hak lar bah þet ti ði ve borç lar yük le di ði na -
za ra alý na rak ala cak la rýn reh ni hak kýn da ki hü küm le re ta bi ola ca ðý be yan edil miþ tir. 

Ter sa ne sa hi bi nin ipo tek hak ký, sa de ce ipo tek te si si ne yö ne lik ta lep hak ký ka nun dan doð du ðu ve
fa kat aynî bir hak ola rak ipo tek bu ra da da ge mi si ci li ne tes cil ile ku rul du ðu için 6762 sa yý lý Ka nu -
nun 977 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da ki ve ikin ci fýk ra sýn da ki “ka nunî” söz cü ðü Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

Ta sa rý da ge mi ipo te ði nin ni te li ði ile il gi li ol mak üze re, onun te min et ti ði ala ca ða bað lý fer'î bir
hak ol du ðu si ci le ka yýt lý ge mi le rin söz leþ me ye da ya lý reh ni nin sa de ce ge mi ipo te ði yo lu ile sað la -
na bi le ce ði vur gu lan mýþ týr. Bu nun gi bi 6762 sa yý lý Ka nu n Ta sa rý sýn da mev cut iken, son ra dan çý ka -
rýl mýþ bu lu nan ge mi pa yý üze rin de ipo tek te sis ede bi le ce ði ne da ir hü küm, me ha za uy gun ola rak Ta -
sa rý ya alýn mýþ ve ba zý te red düt le rin ve hal li müþ gül me se le le rin or ta ya çýk ma sý ný ön le mek üze re, ge -
mi pa yý nýn ge mi ye pay lý mül ki yet esas la rý na gö re ma lik olan pay daþ lar dan bi ri nin pa yýn dan iba ret
ol mak þar tý ile ge mi ipo te ði ile sý nýr lan dý rý la bi le ce ði ve bir ge mi nin bü tün pay la rý nýn bir tek ma li -
kin elin de bu lun duk ça mün fe rit pay üze rin de ge mi ipo te ði ku ru la ma ya ca ðý tas rih edil miþ tir.

Ta sa rý da, ipo te ðin ku rul ma sý na iliþ kin an laþ ma nýn, ta þýn maz ipo te ði nin ta pu me mu ru hu zu run -
da ya pýl ma sý ný ön gö ren Türk Me denî Ka nu nu hü küm le riy le pa ra lel lik sað lan ma sý ama cýy la Ge mi
Si cil Me mu ru hu zu run da ya pýl ma sý na da imkân ta nýn mýþ týr. Ay rý ca me ha zý teþ kil eden Mü sec cel
Ge mi ler le Ya pý Ha lin de Bu lu nan Ge mi ler Üze rin de ki Hak la ra iliþ kin 1940 ta rih li Al man Ka nu nu -
nun 8 in ci mad de si ne uy gun ola rak, tes cil den ön ce ka nun da ön gö rü len þe kil de an laþ ma ya pýl mýþ ve -
ya ma lik ta ra fýn dan ala cak lý ya kay da ra zý ol du ðu bil di ril miþ ya hut Si cil Mü dür lü ðü ne ka yýt di lek -
çe si ve ril miþ se, il gi li le rin ar týk ipo te ði tes cil den ka çý na ma ya cak la rý ile bun dan son ra ma li kin ta sar -
ruf eh li ye ti nin sý nýr lan dý rýl ma sý nýn onun rý za sý ný ve ya ka yýt ta le bi ni ge çer siz ha le ge tir me ye ce ði ka -
bul edil miþ tir. Ha mi le ya zý lý tah vil le re bað lý ala cak la rýn ge mi ipo te ði ile gü ven ce al tý na alýn ma sýn -
da ipo te ðin ku rul ma sý için ma li kin Si cil Me mu ru na be yan da bu lun ma sý ve si ci le tes cil ye ter li sa yýl -
mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nun da, ipo te ðin ku rul ma sý ile il gi li hük mün bu lun du ðu Dör dün cü Kýs mýn bi -
rin ci ayý rý mýn da de ðil, ikin ci ayý rý mýn da dü zen len miþ olan ipo te ðin tes ci lin de si ci le ge çi ri le cek hu -
sus lar la il gi li hü küm le ri ile dör dün cü ay rý mýn da dü zen len miþ olan kýy met li ev ra ka ait ipo tek ler de
si ci le ge çi ri le cek hu sus la rý dü zen le yen hü küm le ri ai di yet le ri ci he ti ile bir ara ya top lan mýþ týr. Ya ban -
cý pa ra üze ri ne ku ru la cak ge mi ipo tek le rin de si ci le ge çi ri le cek hu sus lar Türk Me denî Ka nu nu hü -
küm le ri göz önün de bu lun du ru la rak ka le me alýn mýþ týr. Ýpo te ðin gü ven ce al tý na al dý ðý ala ca ðýn fa izi
her hal de as garî ka nunî fa iz den az ol ma ya cak þe kil de be lir len miþ, nav lun yük ta þý ma ta ah hü dü nün
ifa sý kar þý lý ðýn da ta lep edi le bi le cek bir üc ret ol ma sý do la yý sýy la ge mi ipo te ði nin kap sa mýn dan çý ka -
rýl mýþ, 6762 sa yý lý Ka nu nun 900 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da 869 un cu mad de nin ikin ci fik -
ra sý na ya pý lan yol la ma, ge mi mül ki ye ti nin ik ti sa bý ile il gi li ol du ðun dan Ta sa rý ya alýn ma mýþ, bu na
kar þý lýk ge mi ye ri ne ka im olan is tim val be de li nin ipo te ðin kap sa mý na gi re ce ði be lir til miþ tir. Ge mi
ipo te ði nin kap sa mý na gi ren si gor ta taz mi na tý, bir bi ri ni ta mam la dýk la rý için 6762 sa yý lý Ka nu nun 901
in ci mad de sin de ki ve 908 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ki hü küm ler bir leþ ti ril mek su re tiy le dü -
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zen len miþ tir. Si gor ta taz mi na tý nýn ipo te ðin kap sa mý na gir me si için ma li kin men fa ati nin si gor ta et -
ti ril miþ ol ma sý, özel lik le vur gu lan mýþ týr. Ýpo te ðin, si gor ta taz mi na tý ný öde yen si gor ta cý ya in ti ka li nin,
ma hi ye ti iti ba rýy la “ka nunî ha le fi yet” de ðil, “hak kýn in ti ka li” ol du ðu na za ra alý na rak, bu nun me ha -
za uy gun þe kil de, “ipo te ðin öde yen borç lu ya in ti ka li” ola rak isim len di ril me si doð ru bu lun muþ tur. 

Ala ca ðýn mu ac cel ol ma sýn dan ön ce reh ne di le nin kö tü leþ me si ve ya kö tü leþ me sin den en di þe
olun ma sý ha lin de, mah ke me ce ya pý la cak iþ lem, uy gu la ma da kar þý la þý lan güç lük le ri or ta dan kal dýr -
mak üze re bu de fa Ta sa rý ya ek le nen “Ceb ri Ýc ra Hak kýn da ki Özel Hü küm ler” ara sýn da yer alan 1352
nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (v) ben di ile uyum lu ola rak be lir len miþ tir.

6762 sa yý lý Ka nu nun ipo tek le gü ven ce al tý na alýn mýþ kýy met li ev ra ka bað lý ala cak la rýn dev ri ile
il gi li 938 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mü, Ta sa rý nýn ala ca ðýn tem li ki ile ipo te ðin dev ri hak kýn -
da ki 1038 in ci mad de si ne alýn mýþ, yal nýz na ma ya zý lý po li çe le re bað lý hak la rýn dev ri için tem li kin
ge mi si ci li ne tes ci li nin da ha uy gun ola ca ðý ka bul edil di ðin den, bu fýk ra nýn baþ lan gý cýn da ki “po li çe -
den” söz cü ðü Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

6762 sa yý lý Ka nu nun “Ge mi Ýpo te ði nin Tes cil ve Muh te va sý”na ay rýl mýþ olan ikin ci ayý rý mýn -
da 895 ilâ 896 ncý mad de ler de dü zen len miþ bu lu nan “ipo te ðin de re ce si nin de ðiþ ti ril me si” Ta sa rý da
“ipo te ðin de ðiþ ti ril me si” baþ lý ðý al týn da, “ipo te ðin içe ri ði nin de ðiþ ti ril me si”ni mü te akip, “ipo te ðin
de re ce si nin de ðiþ ti ril me si”ne tah sis edil miþ olan 1042 nci mad de de dü zen len miþ tir. 1042 nci mad -
de ye tes cil edil miþ bir ge mi ipo te ði nin de re ce si nin ye ni bir ipo tek ku ru lur ken de de ðiþ ti ri le bi le ce ði
gö zö nün de bu lun du ru la rak bu na da ir bir fýk ra ek len miþ, ipo te ðin ku rul ma sý na pa ra lel ola rak, de ðiþ -
ti ril me si için ge rek li an laþ ma nýn da, ge mi si ci li me mu ru hu zu run da ya pý la bi le ce ði be lir til miþ ve ge -
mi ma lik le ri nin an laþ ma ya ka tý lý mý ye ri ne rý za sý ye ter li gö rül müþ tür. Ke za ipo tek li ala cak ye ri ne
baþ ka bir ala ca ðýn ika me si için an laþ ma nýn da ge mi si ci li me mu ru hu zu run da ya pý la bi le ce ði tas rih
edil miþ tir.

6762 sa yý lý Ka nu nun 926 ncý ve 932 nci mad de le rin de, 933 ün cü mad de si nin ikin ci ve üçün cü
fýk ra la rýn da ve 935 in ci mad de le rin de da ðý nýk bir þe kil de dü zen len miþ bu lu nan, ge mi ipo te ði nin ala -
ca ðýn düþ me si se be bi ile so na er me si ni mu cip olan hal ler, Ta sa rý nýn 1044 ün cü mad de sin de bir ara -
ya top lan mýþ týr. Ge mi ipo te ði nin sa de ce ipo te ðin düþ me si so nu cu nu do ðu ran se bep ler le so na er di ði
hal le rin bel li baþ lý sý, ipo te ði ku ran ta raf la rýn, ku ru lu þun da ki usûle uya rak onun so na er me si hu su -
sun da an laþ ma la rý ve ya bel li bir sü re için ku ru lan ipo te ðin bu sü re nin geç me si ile so na ere cek ol -
ma sý dýr. 6762 sa yý lý Ka nun da dü zen len me miþ olan bu iki hal, ge mi ipo te ðin de arz et mek te ol duk la -
rý özel lik ve ge mi ipo te ði nin so na er me si ile il gi li hü küm le rin ter ti bin de kar þý lýk lý lýk ve ta ma mi ye -
tin sað lan ma sý ba kým la rýn dan Ta sa rý ya iki ye ni hük mün ilâve si ile dü zen len miþ tir.

Ta sa rý nýn ipo te ðin ala cak lý nýn fe ra ga ti so nu cu na düþ me si ile il gi li 1049 un cu mad de si ne 6762
sa yý lý Ka nu nun, ala cak la rý nýn fe ra ga tý so nu cun da ala ca ðý öde yen borç lu nun ipo tek ten hak ký ný al -
mak tan mah rum kal dý ðý oran da bor cun dan kur tu la ca ðý ný hük me bað la yan 934 ün cü mad de si son
fýk ra ola rak ek len miþ tir.

Ya pý ha lin de ge mi ler üze rin de ipo te ðin ne þe kil de ku ru la bi le ce ði ay rý bir mad de de ge mi ipo te -
ði nin ku rul ma sý na iliþ kin hü küm le re pa ra lel ola rak dü zen len miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun ya pý ipo te -
ði nin kap sa mý ile il gi li 943 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de 900 ün cü mad de -
nin ikin ci fýk ra sý na ya pý lan yol la ma, ya pý ha lin de ki ge mi le re uy gu lan ma ka abi li ye ti ol ma dý ðýn dan
Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Ya pý ha lin de ki ge mi le re uy gu la na cak hü küm ler ise, il gi li kýs mýn en so nun da,
ta ma mý ný kap sa ya cak þe kil de ge mi ipo te ði ne iliþ kin hü küm le re yol la ma da bu lun mak su re tiy le ta yin
olun muþ tur. Ge mi mül ki ye ti ne iliþ kin hü küm le re ya pý lan yol la ma lar Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.
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Mad de 1012 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 966 ncý mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn da ki dü zen le me de
iþ ti rak pa yý nýn ni te li ði ge re ði sa hi bi ne ge mi üze rin de bir hak bah þe dil di ðin den, tes li me bað lý reh ne
iliþ kin hü küm ler ye ri ne, ala cak la rýn reh ni ne da ir hü küm le re yol la ma ya pýl mýþ týr.

Mad de 1013 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 877 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Her
ne ka dar bu ra da “ka nun”dan do ðan “ipo tek” de ðil, ma li kin rý za gös ter me me si ha lin de o ipo te ðin
tes ci li ni mah ke me den ta lep et me hak ký ise de, ta mam la yý cý hü küm ola rak atýf ta bu lu nu lan 4721 sa -
yý lý Türk Me denî Ka nu nun 895 ilâ 897 nci mad de le ri nin baþ lýk la rýn da ve me tin le rin de “ka nu ni ipo -
tek” te ri mi nin kul la nýl mýþ ol ma sý se be biy le, Ta sa rý nýn 1 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm -
le si ne uy gun ola rak, Ta sa rý nýn 935, 987, 1048, 1381 ve 1393 ün cü hü küm le rin de de “ka nu ni ipo tek”
te ri mi ne yer ve ril miþ tir. 4721 sa yý lý Ka nun da böy le bir ipo tek hak ký nýn iþ çi le re de ta nýn mýþ ol ma sý na
rað men, Al man hu ku ku na uy gun ola rak bu hak kýn sa de ce ter sa ne sa hi bi ne bah þe dil me si pren si bi ko -
run muþ tur. Türk Me denî Ka nu nu na ya pý lan yol la ma lar bu so nu cu de ðiþ ti re cek ni te lik te de ðil dir. Mad -
de ye ek le nen üçün cü fýk ra da, ge mi ipo te ði ku rul ma sý na yö ne lik ta lep hak ký nýn gü ven ce al tý na alýn ma -
sý için si ci le þerh ve ril me si ve ya te mi nat ipo te ði te si si nin ca iz ol du ðu tas rih edil miþ tir.

Mad de 1014 - Ta sa rý nýn bi rin ci fýk ra sý na 6762 sa yý lý Ka nu nun 875 in ci mad de si di li gün cel leþ -
ti ri le rek ve bir ek le me ya pý la rak alýn mýþ týr. 

Bi rin ci fýk ra da, ge mi ipo te ði nin bir te mi nat ipo te ði olup, te da vül ipo te ði þek lin de ku ru la ma ya -
ca ðý be lir til miþ tir. Bun dan baþ ka, si ci le ka yýt lý ge mi le rin söz leþ me ye da ya lý reh ni nin an cak ge mi
ipo te ði ile ku ru la bi le ce ði ve kýy met li ev ra ka bað lý ala cak la rýn da hi ge mi ipo te ði ne ko nu teþ kil ede -
ce ði vur gu lan mýþ týr. 

Ýkin ci fýk ra da, ge mi ipo te ði nin hak sa hi bi ne sa de ce ala ca ða bað lý hak lar bah þe de ce ði tas rih
olun muþ tur. 

Üçün cü fýk ra da bir den çok kim se le rin an cak pay lý mül ki yet esas la rý na gö re ma lik ol duk la rý bir
ge mi nin pay la rý nýn ge mi ipo te ði ile sý nýr lan dý rý la ca ðý ifa de edil miþ tir. 

Ni ha yet dör dün cü fýk ra da ise, bir ge mi nin bü tün pay la rý bir tek ma li kin elin de bu lun du ðu tak -
dir de, ge mi ma li ki nin ge mi si ni pay la ra ayý ra rak her bi ri üze rin de ipo tek kur ma sý nýn ca iz ol ma dý ðý
be lir til miþ tir.

Mad de 1015 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 876 ncý mad de si nin bi rin ci fýk -
ra sý nýn bi rin ci cüm le sin den; ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si 876 ncý mad de nin ikin ci fýk ra sýn dan;
be þin ci fýk ra sý 876 ncý mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin den ulus la ra ra sý ge mi si ci li ne atýf
ek le ne rek ve al týn cý fýk ra sý, 938 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sýn dan di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr;
mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci ve üçün cü cüm le si ile üçün cü ve dör dün cü fýk ra la rý 6762 sa yý lý
Ka nun da mev cut ol ma yan ye ni hü küm ler dir. Ta sa rý da, ipo te ðin ku rul ma sý na da ir an laþ ma nýn ge mi
si cil me mu ru hu zu run da ya pýl ma sý na imkân ta nýn mýþ, böy le ce ta þýn maz ipo te ði nin ta pu me mu ru
hu zu run da ya pýl ma sý ný ön gö ren Türk Me denî Ka nu nu hü küm le riy le pa ra lel lik sað lan ma sý amaç lan -
mýþ týr.

Mad de 1016 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 893 ün cü, 938 in ci, 939 un cu, 940 ýn cý mad de le rin den de -
ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Ya ban cý pa ra üze rin den ipo tek te si si Türk Me denî  Ka nu nu nun 851 in ci mad -
de si ne pa ra lel ola rak dü zen len miþ tir. Em re ya zý lý tah vil dü zen le mek müm kün ol ma dý ðýn dan “na ma
ve ya hâmi le ya zý lý tah vil ler” de yi mi sa de ce “tah vil” te ri mi ile de ðiþ ti ril miþ tir. Ye din ci fýk ra da ki ek -
le me ler ise, Ge mi Si ci li Ni zam na me si nin 39 un cu mad de sin den alýn mýþ týr.

Mad de 1017 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 894 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1018 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 898 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
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Mad de 1019 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 899 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ -
týr. Fa iz ora ný ný yüz de beþ ola rak be lir le yen 899 un cu mad de, enf las yon yü zün den pa ra de ðe rin de ki
düþ me le re ye ter li gü ven ce sað la ma dý ðýn dan as garî ka nunî fa iz ora ný na yol la ma ya pýl mýþ týr. Ýkin ci
fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun 899 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1020 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 900 ün cü mad de sin den de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr. 900 ün cü
mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn nav lun ile il gi li ikin ci cüm le si, nav lu nun ta þý ya nýn ge mi nin iþ le til me sin -
den do la yý de ðil, yük ta þý ma ta ah hü dü nün ifa sý kar þý lý ðýn da ta lep ede ce ði bir üc ret ol ma sý do la yý sýy -
la me tin den çý ka rýl mýþ týr; ikin ci fýk ra sý nýn son cüm le si ise mül ki ye tin ik ti sa bý ile il gi li ol du ðun dan
Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Dör dün cü fýk ra ise, is tim val be de li ge mi ye ri ne ka im ol du ðu ci het le mad de -
ye ek len miþ tir.

Mad de 1021 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 897 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1022 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 901 ve 908 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan di li gün cel -

leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Ta sa rý nýn bi rin ci fýk ra sý, sa de ce ge mi nin de ðil ge mi ipo te ði nin kap sa mý na gi -
ren di ðer hu sus la rýn da si gor ta sý ný kap sa ya cak þe kil de 6762 sa yý lý Ka nu nun 901 in ci mad de si nin bi -
rin ci fýk ra sýn dan, ikin ci fýk ra sý ise, si gor ta nýn kap sa mý ile il gi li ol ma sý do la yý sýy la 908 in ci mad de -
nin ikin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Üçün cü fýk ra 6762 sa yý lý Ka nu nun 901 in ci mad de si nin ikin ci fýk -
ra sýn dan alýn mýþ olup, o fýk ra da Türk Me denî Ka nu nu na ya pý lan yol la ma lar, mad de le rin içe ri ði nin
be lir til me si su re tiy le açýk lan mýþ týr.

Mad de 1023 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 902 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ve de ðiþ ti ri -
le rek alýn mýþ týr. Mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si, 6762 sa yý lý Ka nu nun 902 nci mad de si -
nin ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin den, si gor ta cý nýn yap tý ðý öde me nin ge mi ala cak lý sý hak ký nýn te -
mi na tý ný teþ kil eden un sur la rýn ri zi ko nun ger çek leþ me si ni ta ki ben arz et mek te ol duk la rý de ðer ora -
nýn da onu ipo tek li ala cak lý ya kar þý so rum lu luk tan kur ta ra ca ðý ný açýk la mak üze re ya pý lan ila ve ile
alýn mýþ týr.

Mad de 1024 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 903 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ve an la tý mý
sa de leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1025 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 904 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1026 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 905 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Ýpo tek li ala cak lý ya ya pý la cak ih ba rýn þek li nin Ta sa rý nýn 18 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý na ta bi
ola cak bu lun ma sý se be biy le, 905 in ci mad de nin bi rin ci cüm le sin de ge çen “ta ah hüt lü bir mek tup la”
iba re si Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

Mad de 1027 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 906 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. 906
ncý mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn (2) nu ma ra lý ben din de ge çen “usu lü veç hi le do na týl mak sý zýn ve ya ge -
mi adam la rý ta mam lan mak sý zýn” iba re si ile kas te di len hu su sun Ta sa rý nýn 932 nci mad de si nin ikin -
ci fýk ra sýn da yer alan ta rif do la yý sýy la ge mi nin “yo la el ve riþ li hal de bu lun ma sý” ol du ðu göz önün de
bu lun du ru la rak Ta sa rý nýn bu mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de “yo la el ve riþ siz” iba re si kul -
la nýl mýþ týr.

Mad de 1028 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 907 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ve mad de de
dü zen le nen hu su sun ha le fi yet de ðil hak la rýn in ti ka li ol du ðu göz önün de bu lun du rul mak, bu se bep -
ten “ha le fi yet” söz cü ðü “in ti kal” söz cü ðüy le de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1029 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 908 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan di li gün cel leþ ti ri -
le rek alýn mýþ týr. 908 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý ge mi ipo te ði nin kap sa mý ile il gi li ol du ðun dan Ta -
sa rý nýn 1022 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý na alýn mýþ týr.
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Mad de 1030 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 909 un cu mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ve Ta sa rý nýn
1353 ün cü mad de si ne gö re ge rek li de ði þik lik ler ya pý la rak alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 909 un -
cu mad de si uy gu la ma da çe þit li sý kýn tý la ra yol aç mak tay dý; o mad de ye gö re mah ke me nin ge mi ye el
ko yup ko ya ma ya ca ðý þüp he liy di. 2004 sa yý lý Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nu nun 257 nci mad de si uya rýn ca re -
hin le te min edil miþ ala cak için ih ti ya ti ha ciz is te ne me ye ce ðin den, bu hal ler de yal nýz ca 1086 sa yý lý
Hu kuk Usu lü Mu ha ke me le ri Ka nu nu nun 101 in ci mad de si uya rýn ca ih ti ya ti ted bir ta lep edi le bil mek -
tey di. Bu tak dir de on gün lük sü re içe ri sin de esas hak kýn da da va aç mak ta, ala cak he nüz mu ac cel ol -
ma dý ðý için bü yük güç lük le kar þý la þýl mak tay dý. Ye ni dü zen le mey le, Ta sa rý nýn 1352 nci mad de si nin
bi rin ci fýk ra sý nýn (v) ben di doð rul tu sun da ih ti ya ti ha ciz yo lu açýl mýþ týr. An cak, bu aþa ma da amaç, ge -
mi de ki kö tü leþ me nin gi de ril me si ol du ðu için, ký sa sü re için de da va açýl ma sý zo run lu lu ðu ye ri ne, ma -
li ke otuz gün lük bir sü re ta nýn ma sý uy gun gö rül müþ tür. Bu sü re nin so nun da ge re ken ted bir ler alýn -
ma mýþ sa, ala cak lý ya ipo te ðin pa ra ya çev ril me si yo luy la ta ki bi baþ lat ma imkâný ta nýn mýþ týr.

Mad de 1031 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 910 un cu mad de sin den an la tý mý sa de leþ ti ril mek su re tiy le
alýn mýþ týr.

Mad de 1032 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 911 in ci mad de sin den an la tý mý sa de leþ ti ril mek su re tiy le
alýn mýþ týr. Mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ay ný za man da borç lu ol ma yan ma li kin, borç lu nun def’iden
fe ra gat et me si ile bu def’iyi ile ri sür me hak kýn dan mah rum kal ma ya ca ðý açýk lan mýþ týr.

Mad de 1033 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 912 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1034 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 913 ün cü mad de sin den “kay yým” ke li me si “tem sil ci”;

“sulh mah ke me si” ise, “ge mi nin tes cil edil miþ ol du ðu si ci lin bu lun du ðu yer mah ke me si” ta bir le ri
ile de ðiþ ti ril mek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1035 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 914 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1036 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 915 in ci mad de sin den Ta sa rý nýn 1028 in ci mad de sin de ol -

du ðu gi bi bu ra da dü zen le nen hu su sun da ha le fi yet de ðil ala ca ðýn in ti ka li ol du ðu göz önün de bu lun -
du ru la rak “ha le fi yet” söz cü ðü “in ti kal” söz cü ðüy le de ðiþ ti ril mek ve mad de nin di li gün cel leþ ti ri le -
rek alýn mýþ týr.

Mad de 1037 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 916 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1038 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 921 in ci mad de sin den ve ipo tek le te min edil miþ kýy met li

ev ra ka bað lý ala cak la rýn dev ri ile il gi li 938 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan di li gün cel leþ ti ri le rek
alýn mýþ týr. Na ma ya zý lý ola rak dü zen le ne bi le cek po li çe le re bað lý hak la rýn dev ri için si ci le tes ci lin
uy gun ola ca ðý dü þü nül dü ðün den, “po li çe” ke li me si me tin den çý kar týl mýþ týr.

Mad de nin al týn cý fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 933 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan, ge mi
ma li ki ol ma yan borç lu nun ipo tek le te min edil miþ bir bor cu öde me si ha lin de ma li ke ve ya onun hu -
kukî se lef le ri ne rü cu hak ký ný ha iz ol du ðu oran da ge mi ipo te ði nin ken di si ne in ti kal ede ce ði ni ön gör -
me si iti ba rýy la, ifa de tar zý de ðiþ ti ri le rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek Ta sa rý nýn bu mad de si ne alýn mýþ týr.

Mad de 1039 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 922 nci mad de sin den alýn mýþ týr. Mad de nin ikin ci fýk ra sý,
me haz Al man Ka nu nu nun 52 nci mad de si ne uy gun hâle ge ti ril mek üze re de ðiþ ti ril miþ tir.

Mad de 1040 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 923 ün cü mad de sin den cüz’i ba zý de ði þik lik ler le alýn -
mýþ týr.

Mad de 1041 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 924 ün cü mad de sin den de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1042 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, tes cil edil miþ bir ge mi ipo te ði nin de re ce si nin ye ni bir

ge mi ipo te ði ku ru lur ken bu ipo tek le hi ne de ðiþ ti ri le bil me si ne imkân sað la mak üze re Ta sa rý ya ek -
len miþ tir.
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Mad de nin ikin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 895 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan, ipo te ðin
de re ce si nin son ra dan de ðiþ ti ril me si için ya pýl ma sý ge rek li an laþ ma nýn ge mi si cil mü dü rü hu zu run -
da da hi ya pý la bil me si ne imkân sað lan mak ve me haz Al man Ka nu nun 26 ncý mad de si ne uy gun ola -
rak ge mi ma li ki nin an laþ ma ya ka tý lý mý ye ri ne rý za sý nýn aran ma sý su re tiy le, de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de nin üçün cü fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 895 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan di li gün -
cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de nin dör dün cü fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 896 ncý mad de sin den ke za di li gün cel leþ ti ri -
le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1043 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 925 in ci mad de sin den,  ipo tek li ala ca ðýn ye ri ne baþ ka bir
ala ca ðýn ika me edil me si ne iliþ kin an laþ ma nýn ge mi si cil mü dü rü hu zu run da da hi ya pý la bil me si ne
imkân ta nýn mak ve me ha za uy gun ola rak ge mi ipo te ði nin tes ci lin de si ci le ge çi ri le cek hu sus la rý dü -
zen le yen Ta sa rý nýn 1016 ncý mad de si ne yol la ma ya pýl mak su re tiy le alýn mýþ týr.

Mad de 1044 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 926 ncý mad de sin den di li gün -
cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de nin ikin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 933 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sýn dan di li
gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de nin üçün cü fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 933 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan di li
gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de nin dör dün cü fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 935 in ci mad de sin den ifa de si dü zel til mek ve
di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de nin be þin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 932 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek
alýn mýþ týr.

Mad de 1045 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 928 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1046 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 936 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1047 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 937 nci mad de sin den baþ lý ðý de ðiþ ti ril mek su re tiy le alýn -

mýþ týr.
Mad de 1048 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 929 un cu mad de sin den alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun

met nin de ge çen “mu ta le be” te ri mi nin yo ru mun da ya þa nan te red düt le ri gi der mek üze re, me haz
15/11/1940 ta rih li Ge mi ler ve Ya pý lar Üze rin de Aynî Hak la ra da ir Al man Ka nu nu nun 65 in ci mad -
de si hük mü ne uy gun ola rak, ala cak lý nýn ma li ke kar þý ha iz ol du ðu ta lep –ala cak - hak ký nýn kas te dil -
di ði açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur.

Mad de 1049 - Ta raf la rýn an la þa rak ala ca ðýn gü ven ce si ni teþ kil eden ipo te ði so na er di re bi le cek -
le ri ni açýk la mak üze re, Ta sa rý ya ek le nen ye ni bir hü küm dür.

Mad de 1050 - Mad de nin bi rin ci ilâ üçün cü fýk ra la rý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 927 un cu mad de sin -
den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Sa de ce, ipo te ðin ku rul ma sýn da ka bul edi len esa sa uy gun ola -
rak, fe ra gat be ya ný nýn da hi ge mi si ci li mü dü rü hu zu run da ya pý la bi le ce ði tas rih edil miþ tir.

Mad de nin dör dün cü fýk ra sý ise, 6762 sa yý lý Ka nu nun 934 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri -
le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1051 - Mad de bel li bir sü re için ku ru lan ipo te ðin, mü cer ret bu sü re nin geç me si ile ken -
di li ðin den so na ere ce ði ni açýk la mak üze re Ta sa rý ya ek le nen ye ni bir hü küm dür.

Mad de 1052 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 930 un cu mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1053 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 931 in ci mad de sin den ifa de si dü zel ti le rek ve di li gün cel -

leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
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Mad de 1054 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 941 in ci mad de sin den ifa de si dü zel til mek ve di li gün cel -
leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1055 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 942 nci mad de sin den, ge mi ipo te ði nin ku rul ma sý na iliþ kin
hü küm le re pa ra lel ola rak ya pý ha lin de ki ge mi ler üze rin de ipo tek te si si ne iliþ kin an laþ ma nýn da ge -
mi si cil mü dü rü hu zu run da da ya pý la bi le ce ði açýk lan mak su re tiy le alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun
942 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý, ge nel hü küm ni te li ðin de bu lun du ðun dan, Ta sa rý nýn 1058 in ci
mad de si ne alýn mýþ týr.

Mad de 1056 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 943 ün cü mad de sin den, ifa de si de ðiþ ti ril mek, bu se bep le
ge rek siz hâle ge len bi rin ci fýk ra sý nýn üçün cü cüm le si çý ka rýl mak ve mad de le re ya pý lan yol la ma lar
as garîye in di ril mek su re tiy le alýn mýþ týr.

Mad de 1057 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 944 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1058 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 942 nci mad de sin den, ge mi mül ki ye ti ile il gi li yol -

la ma lar çý kar týl mak su re tiy le alýn mýþ týr.
DÖR DÜN CÜ AYI RIM

Ýn ti fa Hak ký
1059 ilâ 1060 ýn cý Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar

6762 sa yý lý Ka nun da in ti fa hak ký, Dör dün cü Ký sý mýn Dör dün cü Bö lü mün de iki mad de ha lin de
dü zen len miþ tir. Ýn ti fa hak ký nýn te si si nin hük me bað lan dý ðý ilk mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 876 n cý
mad de sin den alýn mýþ, böy le ce bir yan dan ka nun da tek mad de den iba ret bir bö lüm oluþ tur mak tan
ka çý nýl mýþ, di ðer yan dan aynî hak la rýn umumî hü küm le rin de dü zen le nen in ti fa hak ký nýn te si si, il gi -
li ol du ðu in ti fa hak ký na ait bö lü me nak le dil miþ tir. 876 ncý mad de nin yal nýz ka nunî in ti fa hak ký nýn
te es sü sü ile il gi li bi rin ci fýk ra sý hük mü hem akdî, hem ka nunî in ti fa hak ký ný kap sa ya cak þe kil de,
mü sec cel ge mi ler üze rin de in ti fa hak ký te sis edi le bi le ce ði þek lin de de ðiþ ti ril miþ, ikin ci fýk ra sýn da
ise in ti fa hak ký nýn sa hi bi ne, ge mi üze rin de bah þet ti ði baþ lý ca hak be lir til miþ tir. Esa sen Ta sa rý nýn
1060 ncý mad de sin de Türk Me denî Ka nu nun hü küm le ri ne ya pý lan yol la ma do la yý sýy la ka nunî in ti -
fa hak ký nýn han gi hal ler de te es süs ede ce ði ni ay rýn tý lý ola rak açýk la ma ða  ge rek ol ma dý ðý ka bul edil -
miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 945 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn son cüm le sin de çe þit li mad de le re
ya pý lan yol la ma lar, doð ru dan bu mad de ler de dü zen le nen ko nu la ra yol la ma da bu lun mak su re tiy le
tek rar lan mýþ týr.

Mad de 1059 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 878 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra -
sýn dan, in ti fa hak ký ku rul ma sý na ko nu lan sý nýr la ma lar kal dý rýl mak su re tiy le de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de nin ikin ci fýk ra sý, 4721 sa yý lý Türk Me denî Ka nu nu nun 794 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra -
sý na pa ra lel ola rak in ti fa hak ký nýn sa hi bi ne bah þet ti ði yet ki yi vur gu la mak üze re mad de ye ek len miþ tir.

Üçün cü fýk ra, 6762 sa yý lý Ka nu nun 878 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan di li gün cel leþ ti ri le -
rek alýn mýþ týr.

Mad de 1060 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 945 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. Mad de nin ikin ci fýk ra sý -
nýn üçün cü cüm le sin de 6762 sa yý lý Ka nu nun çe þit li mad de le ri ne ya pý lan yol la ma lar ye ri ne, il gi li dü -
zen le me le rin açýk ça be lir til me si ter cih edil miþ tir.

ÝKÝN CÝ KI SIM
Do na tan ve Do nat ma Ýþ ti ra ki

Mad de 1061 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 946 ncý mad de sin den, “de niz ti ca re tin de kul la nan” iba re -
si, me haz Al man Ka nu nu nun 484 ün cü mad de siy le Ta sa rý nýn 931 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na
uy gun ola rak “men fa at sað la mak mak sa dýy la su da kul la nan” iba re siy le de ðiþ ti ri le rek ve di li gün cel -
leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
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Mad de 1062 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 947 nci mad de sin den, me haz
Alm. TK’nýn 485 in ci pa rag ra fýn da 1972 yý lýn da ya pý lan de ði þik lik de göz önün de bu lun du rul mak
ve Yar gý tay’ýn 16/03/1955 ta rih li ve 1954/26 Esas, 1955/4 Ka rar sa yý lý Ýç ti ha dý Bir leþ tir me Ka ra rý -
na uy gun ola rak ta mam lan mak ve ifa de si dü zel til mek su re tiy le alýn mýþ týr. Ta sa rý nýn 1191 ve 1257
nci mad de le rin de “fi ili ta þý yan” hak kýn da hü küm le rin sevk edil miþ ol ma sý se be biy le, 1062 nci mad -
de nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si ne ge rek kal ma dý ðý dü þü nü le bi lir se de, fi ili ta þý yan ola rak do -
na tan dan baþ ka bir kim se nin sa yýl ma sý ih ti ma li dik ka te alý na rak, hük mün mu ha fa za edil me si doð ru
gö rül müþ tür.

Do na ta nýn so rum lu lu ðu nun sý nýr lan dý rýl ma sý, bu hu su sa iliþ kin Tür ki ye’nin ka týl dý ðý mil let le -
ra ra sý söz leþ me ler de dü zen len di ði için, mil let le ra ra sý bir li ði te mi nen bu söz leþ me le re atýf la ye ti nil -
miþ tir. Tür ki ye’nin ha len ta ra fý ol du ðu Söz leþ me le re iliþ kin özel hü küm ler Ta sa rý nýn 1328 in ci mad -
de sin den iti ba ren dü zen len miþ tir.

Mad de 1063 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 950 nci mad de sin den, sý nýr lý aynî so rum lu luk sis te mi nin
kal dý rýl mýþ ol ma sý dik ka te alý na rak ya pý lan de ði þik lik le alýn mýþ týr. 

Mad de 1064 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 951 in ci mad de sin den, Ta sa rý nýn 931 in ci mad de si ne uy -
gun ola rak “de niz ti ca re tin de” iba re si “men fa at sað la mak mak sa dýy la” ve “de niz de” söz cü ðü “su -
da” söz cü ðü ile de ðiþ ti ril mek su re tiy le alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 951 in ci mad de si nin ikin ci
fýk ra sý “iþ ti ra kin tes ci li ne” iliþ kin 1065 in ci mad de ye nak le dil miþ, üçün cü fýk ra sý ise ti ca ret þir ket -
le ri dý þýn da ki tü zel ki þi ler de göz önün de tu tu la rak ye ni den ka le me alýn mýþ týr.

Mad de 1065 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 951 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan do nat ma iþ ti ra ki -
nin tes cil olun ma sý ge re ken si cil ler sa yýl mak ve tes cil edi le cek hu sus lar açýk ça gös te ril mek su re tiy -
le de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Do nat ma iþ ti ra ki nin iki fark lý si ci le kay do lun ma sý, bu si cil le rin fonk si -
yon la rýn da ki fark lý lýk do la yý sýy la zo run lu ad de dil miþ tir.

Mad de 1066 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 952 nci mad de sin den de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr. “Do nat ma
iþ ti ra ki nin tem si li”, üçün cü ki þi ler le olan dýþ iliþ ki le rin de söz leþ me hü küm le ri ne tâbi ol du ðu nu be -
lirt mek için mad de met ni ne da hil edil miþ tir. 4721 sa yý lý Türk Me denî Ka nu nu nun di li ne uy gun lu ðu
sað la mak üze re “müþ te rek do na tan lar” iba re si nin ye ri ne “pay daþ do na tan lar” iba re si kul la nýl mýþ týr.

Mad de 1067 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 953 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1068 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 954 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1069 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 958 in ci mad de sin den, fýk ra la rý ye ni den ter tip len mek su -

re tiy le alýn mýþ týr. Yö ne tim yet ki si, tem sil yet ki sin den ön ce dü zen len mek ge rek ti ði için, yö ne tim
yet ki si ni dü zen le yen mad de, tem sil yet ki si ne iliþ kin mad de ler den ön ce ye alýn mýþ týr.

Mad de 1070 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 955 in ci mad de sin den, ikin ci üçün cü fýk ra sý nýn ye ri ni de -
ðiþ tir mek su re tiy le alýn mýþ týr. Ge mi mü dü rü nün sa de ce yap ma ya yet ki li ký lýn dý ðý iþ ler de do nat ma
iþ ti ra ki ni mah ke me ler de tem si le yet ki li ol du ðu açýk ça be lir til miþ tir.

Mad de 1071 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 956 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin den
alýn mýþ týr. Bi rin ci fýk ra nýn ikin ci cüm le siy le ikin ci fýk ra, do nat ma iþ ti ra ki nin tü zel ki þi li ði mev cut
ol ma mak la be ra ber, ti ca ret ün va ný nýn bu lun ma sý ve bu ün van al týn da ya pý la cak bir mu ame le nin do -
nat ma iþ ti ra ki ne da hil olan bü tün pay daþ do na tan la rý il zam ede ce ði nin aþikâr bu lun ma sý do la yý sýy -
la Ta sa rý ya alýn ma sý na ih ti yaç gö rül me miþ tir.

Mad de 1072 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 957 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1073 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 959 un cu mad de sin den ifa de si dü zel til mek su re tiy le alýn -

mýþ týr.
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Mad de 1074 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 960 ýn cý mad de si nin bi rin ci cüm le sin den alýn mýþ týr. Bu
mad de nin, bil gi ver me ve bel ge le ri gös ter me yü küm lü lü ðü nü dü zen le yen di ðer hü küm le ri, da ha zi -
ya de he sap ver me yü küm lü lü ðü ne iliþ kin ol du ðun dan, Ta sa rý nýn 1075 in ci mad de si ne ak ta rýl mýþ týr.

Mad de 1075 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 960 ýn cý mad de si nin ikin ci cüm le sin den ve 961 in ci mad -
de den alýn mýþ týr. Bil gi ver me yü küm lü lü ðü nün, def ter ve bel ge le ri gös ter me yü küm lü lü ðü nü de
kap sa dý ðý ka bul edil miþ tir.

Mad de 1076 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 964 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 1077 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 962 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ve ikin ci fýk -

ra nýn bi rin ci cüm le sin de te mer rüt fa izi nin iþ le me ye baþ la ya ca ðý ta rih vur gu la na rak alýn mýþ týr.
Mad de 1078 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 967 nci mad de si nin bi rin ci fýk -

ra sýn dan, ikin ci fýk ra sý ise ay ný mad de nin üçün cü fýk ra sýn dan di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. 6762
sa yý lý Ka nu nun 967 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý, do nat ma iþ ti ra ki nin in fi sa hý ile il gi li ol du ðun dan,
bu mad de ye de ðil, Ta sa rý nýn 1085 in ci mad de si ne nak le dil miþ tir.

Mad de 1079 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1012 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
As lýn da 6762 sa yý lý Ka nu nun kap tan hak kýn da ki üçün cü fas lýn da bu lu nan bu hük mün, kap ta nýn iþi -
ne rý za sý ol mak sý zýn son ve ril me si ha lin de do na tan sý fa týy la sa hip ol du ðu pa yýn di ðer pay daþ do na -
tan lar ta ra fýn dan sa týn alýn ma sý ný is te ye bi le ce ði ni ön gör me si iti ba rýy la bu kýs ma nak le dil me si uy gun
gö rül müþ tür.

Mad de 1080 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 969 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan, de niz ala cak la -
rýn dan so rum lu lu ðun sý nýr lan dý rýl ma sýy la il gi li hü küm ler sak lý tu tu la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek
alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun hük mü nün ikin ci fýk ra sý, Ta sa rý nýn 1081 in ci mad de si nin bi rin ci fýk -
ra sýn da yer alan hü küm do la yý sýy la ge rek gö rül me di ðin den, bu mad de ye alýn ma mýþ týr.

Mad de 1081 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 966 ncý mad de si nin bi rin ci ilâ üçün cü fýk ra la rýn dan di li
gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Son fýk ra sý hük mü ise, iþ ti rak pa yý nýn reh ni, ge mi reh ni ne iliþ kin Dör -
dün cü Bö lü mün Üçün cü Ayý rý mýn da müs ta ki len dü zen len miþ bu lun du ðun dan, Ta sa rý nýn bu mad de -
si ne alýn ma mýþ týr.

1082 ilâ 1086 ncý Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
6762 sa yý lý Ka nu nun 967 ilâ 968 in ci mad de le rin de bi ra ra da dü zen le nen so na er me se bep le ri,

ay rý mad de ler ha lin de ka le me alýn mak su re tiy le, ko nu ya açýk lýk ge ti ril miþ tir.
Mad de 1082 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 968 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan di li gün cel leþ ti ri -

le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1083 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 968 in ci mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn dan, içe ri ði ye ni den

dü zen le ne rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1084 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 968 in ci mad de si nin be þin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr.
Mad de 1085 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 967 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan di li gün cel leþ ti ri le -

rek alýn mýþ týr.
Mad de 1086 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 968 in ci mad de si nin ikin ci ve üçün cü fýk ra la rýn dan di li

gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1087 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 970 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

ÜÇÜN CÜ KI SIM
Kap tan

Mad de 1088 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 972 nci mad de si nin bi rin ci cüm le sin den di li gün cel leþ ti ri -
le rek alýn mýþ týr. Mad de nin ikin ci cüm le si kap ta nýn so rum lu lu ðu ile il gi li bu lun du ðun dan Ta sa rý nýn
1089 un cu mad de si ne nak le dil miþ tir.
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Mad de 1089 - Bu mad de nin bi rin ci fýk ra sý,  6762 sa yý lý Ka nu nun  972 nci mad de si nin ikin ci
cüm le si ile 973 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan, hü küm le ri bir leþ ti ri le rek ve di li gün cel leþ ti ri -
le rek alýn mýþ týr.

Ýkin ci ilâ üçün cü fýk ra la rý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 973 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan alýn -
mýþ týr. An cak, “ala ca ðý 988’in ci mad de ye gi ren bir kre di mu ame le sin den do ðan ge mi ala cak lý sý ile
de niz ödün cü ve ren” iba re si, de niz ödün cü Ta sa rý ya alýn ma dý ðý ve ge mi ala cak lý sý hak ký da ta ma -
men fark lý bir þe kil de dü zen len miþ ol du ðu içýn, Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Di ðer ka nun la ra ya pý lan yol -
la ma lar ise kap ta nýn so rum lu lu ðu nu ön gö rü le me ye cek bir þe kil de ge niþ le te bi le ce ði için, me tin den
çý kar týl mýþ týr.

Kap ta nýn so rum lu lu ðu nun sý nýr lan dý rýl ma sý, bu hu su sa iliþ kin Tür ki ye’nin ka týl dý ðý mil let le ra -
ra sý söz leþ me ler de dü zen len di ði için, mil let le ra ra sý bir li ði te mi nen, mad de ye ek le nen dör dün cü fýk -
ra da bu söz leþ me le re yol la ma da bu lu nul muþ tur.

Mad de 1090 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 974 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr. Mad de de, de ni ze ve yo -
la el ve riþ li li ðin ta rif edil di ði hük me yol la ma da bu lu nul ma sý na ge rek gö rül me miþ tir.

Mad de 1091 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 975 in ci mad de sin den, di li iti ba rýy la me ha zý ný teþ kil eden
Alm. TK.’nýn 514 ün cü pa rag ra fý na da ha uy gun ha le ge ti ri le rek alýn mýþ týr. Mad de nin ikin ci fýk ra -
sýn da kap ta nýn, ya zý lý ol sun ol ma sýn, yü rüt tü ðü mes lek hak kýn da ge çer li olan bü tün ku ral la ra uy gun
dav ran mak zo run da ol du ðu na iþa ret et mek için, 6762 sa yý lý Ka nu nun 975 in ci mad de si nin ikin ci fýk -
ra sýn da yer alan “de niz ci lik örf ve usul le ri” iba re si nin ye ri ne “de niz ci lik te ge çer li olan ku ral lar” iba -
re si ter cih edil miþ tir.

Mad de 1092 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 976 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da “po lis ve güm rük ni zam la rý” iba re si nin ye ri ne geç mek üze re “gü ven -
lik, ver gi ve güm rük ku ral la rý” iba re si kul la nýl mýþ týr.

Mad de 1093 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 977 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1094 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 978 in ci mad de sin den me haz Alm. TK.’nýn 517 n ci pa rag -

ra fýy la uyum lu hâle ge ti ri le rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1095 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 979 un cu mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alý nan bu

mad de nin baþ lý ðý, ge mi de ge mi za bit le rin den olu þan ay rý bir mec lis ol du ðu iz le ni mi ni uyan dýr dý ðý
için, “kap ta nýn ge mi za bit le ri ne da nýþ ma sý” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

Mad de 1096 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 980 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
1965 yý lýn da me haz Alm. TK.’nýn 520 nci pa rag ra fýn da, ge mi jur na li nin tu tul ma sý ný zo run lu ol mak -
tan çý ka ran de ði þik li ðin Ta sa rý ya yan sý týl ma sý nýn isa bet li ol ma ya ca ðý ka bul edil miþ tir.

Mad de 1097 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 981 in ci mad de sin den bi rin ci ilâ dör dün cü fýk ra la rý bir leþ -
ti ri le rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1098 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 982 nci mad de si nin bi rin ci ilâ
ikin ci fýk ra la rýn dan, me haz Alm. TK.’nýn 525 in ci pa rag ra fýn da 1972 yý lýn da ya pý lan de ði þik lik göz
önün de bu lun du ru la rak alýn mýþ týr. Ýkin ci fýk ra, 6762 sa yý lý Ka nu nun 982 nci mad de si nin üçün cü fýk -
ra sýn dan, üçün cü fýk ra da ay ný mad de nin dör dün cü fýk ra sýn dan alýn mýþ ve Ta sa rý nýn 932 nci mad -
de si nin dör dün cü fýk ra sý için bil di ri len ge rek çey le de niz de can ve mal ko ru ma mev zu atý na ge nel bir
atýf ile ye ti nil miþ tir. Mad de nin dör dün cü fýk ra sýn da, Tür ki ye sý nýr la rý dý þýn da de niz ra po ru dü zen -
len me si ge re kir se, bu na me haz Ka nun dan esin le ni le rek, Türk kon so los luk la rý nýn da yet ki li ol du ðu
be lir til miþ tir; an cak, de niz ra po ru nun alý na ca ðý ül ke de, bu iþ için (Ta sa rý da ol du ðu gi bi) özel bir yar -
gý usu lü ön gö rül müþ se, bu hü küm le rin de sak lý tu tul ma sý ge rek ti ðin den, fýk ra ya bu doð rul tu da bir
ila ve ya pýl mýþ týr.
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Mad de 1099 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 983 ün cü mad de sin den, kon so los luk lar da ila ve
edi le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1100 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 984 ün cü mad de sin den kon so los luk la rýn da de niz
ra po ru nu dü zen le me yet ki si ni ha iz ol duk la rý göz önün de tu tu la rak mah ke me söz cü ðü nün ya ný na
kon so los luk söz cü ðü ek le ne rek alýn mýþ týr.

Mad de 1101 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 985 in ci mad de sin den, kon so los luk la rýn da de niz
ra po ru nu dü zen le ye bi le ce ði göz önün de tu tu la rak, ra por kon so los luk ça dü zen len miþ se, onun sak -
lan ma sý ný ve ta lep edil di ðin de onay lý bir ör ne ði nin il gi li le re ve ril me si ni ön gö ren bir iba re ek len mek
su re tiy le alýn mýþ týr.

Mad de 1102 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1015 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin -
den, kap ta nýn de niz ra po ru dü zen let ti ril me siy le il gi li gö re vi Ta sa rý nýn 1098 in ci mad de sin de hük me
bað lan dý ðýn dan onun la il gi li iba re me tin den çý kar týl mak su re tiy le alýn mýþ týr.

Mad de 1103 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 986 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1104 - Mad de nin ilk iki fýk ra sý 6762 sa yý lý Ka nu nun 987 nci mad de sin den, ge mi nin

“iyi hal de ko run ma sý na” iliþ kin iba re onun “de ni ze, yo la ve yü ke el ve riþ li bir hal de tu tul ma sý” þek -
lin de de ðiþ ti ri le rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de nin üçün cü fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1242 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci
ben di nin ye ni den dü zen len me si yo luy la ka le me alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nun da ki hü küm, yal nýz ca
ge mi ala cak lý sý hak la rý nýn pa ra ya çev ril me si hal le rin de uy gu la ma ala ný bu lur ve do na ta nýn ye ri ne
kap ta na da va ve ya ta kip açýl ma sý na ola nak sað la mak ta dýr. Bu hük mün yal nýz ca re hin li ta kip ler de
uy gu lan ma sý ný hak lý gös te re cek bir ge rek çe sap ta mak müm kün de ðil dir. Ak si ne, ya ban cý bay rak lý
ge mi le rin ma lik le ri ne ve ya ki ra cý la rý na açý la cak da va ve ta kip ler ba ký mýn dan bu hük mün ge nel leþ -
ti ril me si ve her tür lü da va ve ta kip hak kýn da uy gu lan ma sý ge rek li gö rül müþ tür. Bu se bep le, hük mün
kap ta nýn tem sil yet ki si ile il gi li 1104 ün cü mad de ye alýn ma sý ge rek miþ tir.

Mad de 1105 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 988 in ci mad de si nin me ha zý ný teþ kil eden Alm. TK.’nýn
528 in ci pa rag ra fýn da 21/06/1972 ta rih li Ka nun ile ya pý lan de ði þik lik ler göz önün de bu lun du ru la rak
ye ni den ka le me alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 989 ilâ 990 ýn cý mad de le ri, me haz da ki de ði þik li ðe
uy gun ola rak, Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

Mad de 1106 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 991 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1107 - Fes hi ih bar sü re si içe ri sin de kap ta nýn yet ki le ri ni kul lan ma sý nýn do na tan ta ra fýn -

dan ya sak la nýp ya sak la na ma ya ca ðý hu su sun da ki te red düt le ri gi der mek üze re me haz Alm. TK.’nýn
21/06/1972 ta rih li Ka nun ile de ði þik 545 in ci pa rag ra fý nýn bi rin ci cüm le sin den alýn mýþ týr.

Mad de 1108 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 992 nci mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 532 nci pa rag -
ra fýn da 21/06/1972 ta ri hin de ya pý lan de ði þik lik göz önün de bu lun du ru la rak alýn mýþ týr. Mad de nin
baþ lý ðý, sa de ce kap ta nýn ver di ði avans lar la il gi li ol ma dý ðý için “kap ta nýn vekâlet siz iþ gör me si” ola -
rak de ðiþ ti ril miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 992 nci mad de sin de ki “üçün cü þa hýs hük mün de dir” iba re -
si nin ye ri ne, me ha za uy gun ola rak, “üçün cü ki þi ler den fark lý bir hak ka sa hip de ðil dir” iba re si ika -
me olun muþ tur.

Mad de 1109 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 993 ün cü mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 533 ün cü pa -
rag ra fý na uy gun ola rak, kap ta nýn “ge mi yi sevk ve ida re eden ki þi” sý fa týy la ha iz ol du ðu ka nu ni yet -
ki le ri da hi lin de yap tý ðý hu ku ki iþ lem le rin do na ta ný bað la ya ca ðý ve do na ta nýn sý nýr lý aynî so rum lu lu -
ðu kal dý rýl mýþ bu lun du ðun dan bu ne vi iþ lem ler den do la yý sa de ce “borç al tý na gi re ce ði” tas rih edi le -
rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
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Mad de 1110 - Mad de nin bi rin ci ilâ dör dün cü fýk ra la rý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 994 ün cü mad de -
sin den, de niz ödün cüy le il gi li dör dün cü fýk ra sý çý kar tý la rak ve ifa de si dü zel ti le rek alýn mýþ týr. Be þin -
ci fýk ra ise, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1003 ün cü mad de sin den ký sal tý la rak alýn mýþ týr.

Mad de 1111 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1004 ün cü mad de sin den, hü küm le rin ter tip tar zý dü zel ti le -
rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1112 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 995 in ci mad de sin den, Alm. TK.’nýn 535 in ci pa rag ra fýn da
21/06/1972 ta ri hin de ya pý lan de ði þik lik le uyum lu ha le ge ti ri le rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1113 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 996 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Bi -
rin ci fýk ra da “ilk ro ta” ye ri ne “iz le nen ro ta” iba re si ter cih edil miþ tir. Ýkin ci fýk ra da “hü küm den düþ -
me” iba re si nin ye ri ne, da ha ge nel ni te lik te ki “so na er me” iba re si ika me edil miþ tir.

Mad de 1114 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 998 in ci mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 538 in ci pa -
rag ra fýn da 21/06/1972 ta ri hin de ya pý lan de ði þik lik le uyum lu ha le ge ti ri le rek ve di li gün cel leþ ti ri le -
rek alýn mýþ týr.

Mad de 1115 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 999 un cu mad de sin den ifa de si dü zel ti le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1116 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1000 in ci mad de sin den,  me haz Alm. TK.’nýn 540 ýn cý pa -

rag ra fýn da 21/06/1972 ta ri hin de ya pý lan de ði þik lik le uyum lu ha le ge ti ri le rek ve di li gün cel leþ ti ri le -
rek alýn mýþ týr.

Mad de 1117 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1001 in ci mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 541 in ci pa -
rag ra fýn da 21/06/1972 ta ri hin de ya pý lan de ði þik lik le uyum lu ha le ge ti ri le rek ve di li gün cel leþ ti ri le -
rek alýn mýþ týr.

Mad de 1118 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1002 nci mad de sin den ifa de si dü zel ti le rek ve di li gün cel -
leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

DÖR DÜN CÜ KI SIM
De niz Ti ca re ti Söz leþ me le ri

BÝ RÝN CÝ BÖ LÜM
Ge mi Ki ra Söz leþ me le ri

Mad de 1119 - 6762 sa yý lý Ka nun da bu lun ma yan ye ni bir hü küm dür. Mad de nin bi rin ci fýk ra -
sýn da çýp lak ge mi ki ra sý ikin ci fýk ra sýn da ise, ge mi nin adam la rý ile bir lik te ki ra lan ma sý ta rif edil miþ -
tir. Bu mad de 1966 ta rih li Fran sýz Ka nu nu nun 10 un cu mad de sin den 1991 ta rih li Hol lan da De niz
Ti ca re ti Ka nu nu nun 510 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý göz önün de bu lun du rul mak su re tiy le alýn -
mýþ ve an la tým tar zý Borç lar Ka nu nu nun 248 in ci mad de siy le uyum lu hâle ge ti ril miþ tir. Bu mad de -
ye gö re, ge mi ki ra cý sý, ge mi nin fer’i zil ye di ko nu mun da olup, Ta sa rý nýn 1061 in ci mad de si nin ikin -
ci fýk ra sý ge re ði do na tan sa yý lan ki þi ler den dir.

Mad de 1120 - Mad de, ta raf la ra bir bir le rin den söz leþ me nin þart la rý ný içe ren bir bel ge is te me yet -
ki si ver mek te dir. Böy le bir bel ge nin dü zen len me si ge çer li lik de ðil, is pat þar tý ola rak ön gö rül müþ tür.

Mad de 1121 - Ta sa rý da Borç lar Ka nu nu nun 255 in ci mad de sin de yer alan söz leþ me nin si ci le
þer hi ne ce vaz ve ril mek su re tiy le, ge mi ki ra söz leþ me sin den do ðan ki ra cý lýk hak ký nýn kuv vet len di ril -
me si imkâný sað lan mýþ týr. Bu na kar þý lýk, Hol lan da De niz Ti ca re ti Ka nu nu nun 530 un cu mad de sin de -
ki yol la ma do la yý sýy la 375 in ci mad de sin de be nim sen miþ olan ki ra cý nýn þer he bað lý ol mak sý zýn ye ni
ma li ke kar þý ko run ma sý Türk Hu ku ku ba ký mýn dan isa bet li gö rül me di ðin den Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

Mad de 1122 - 1966 ta rih li Fran sýz Ka nu nu nun 11 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. Ge mi nin kul la -
nýl ma sýn dan do ðan bü tün borç la rýn ki ra cý ya ait ol du ðu, do la yý sýy la ge mi sa hi bi nin bu sý fat la ki ra cý -
nýn borç la rý ný ifa et mek zo run da kal ma sý ha lin de ki ra cý ya rü cu ede bi le ce ði açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur.
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Mad de 1123 - 31/12/1966 ta rih li Ge mi Ki ra sý ve De niz de Ta þý ma Söz leþ me si hak kýn da ki Fran -
sýz Ka nun Hük mün de Ka rar na me si nin 25 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. Ki ra la ya nýn ge mi yi tes lim
bor cu nun ifa sý su re ti ni dü zen le mek te dir.

Mad de 1124 - 1966 ta rih li Fran sýz Ka nun Hük mün de ki Ka rar na me si nin 26 ve 28 in ci mad de -
le rin den alýn mýþ týr. Böy le ce uy gu la ma da “off hi re klo zu” ola rak söz leþ me le re ek len me si ne sýk ça
rast la nan bir ka yýt Ta sa rý da dü zen len miþ tir.

Mad de 1125 - 1966 ta rih li Fran sýz Ka nun Hük mün de Ka rar na me si nin 27 nci mad de sin den
alýn mýþ olup, ki ra cý nýn ge mi yi kul lan ma hak ký nýn kap sa mý ný dü zen le mek te dir.

Mad de 1126 - Bu mad de de, son ge liþ me le re uy gun ola rak ki ra la nan ge mi nin ki ra cý ta ra fýn dan
de niz ci lik ve malî me su li yet ri zi ko la rý na kar þý, ki ra la yan ve ya ki min ola cak sa onun he sa bý na si gor -
ta et ti ril me si ge re ði hük me bað lan mak ta dýr.

Mad de 1127 - 1966 ta rih li Fran sýz Ka nun Hük mün de ki Ka rar na me si nin 28 in ci mad de sin den
alýn mýþ olup, bi rin ci cüm le sin de ge nel ola rak ge mi adam la rý nýn is tih da mýn dan do ðan bü tün borç ve
yü küm lü lük le rin ki ra cý ya ait ol du ðu, ikin ci cüm le sin de ise ge mi nin ge mi adam la rý ile bir lik te ki ra -
cý nýn em ri ne ve ril miþ ol ma sý hâlin de ki ra la ya nýn da ki ra cý ile bir lik te ve mü te sel si len so rum lu luk
al tý na gi re ce ði hük me bað lan mýþ týr. 

Mad de 1128 - 1966 ta rih li Fran sýz Ka nun Hük mün de Ka rar na me si nin 29 un cu mad de sin den
alýn mýþ týr.

Mad de 1129 - 1966 ta rih li Fran sýz Ka nun Hük mün de Ka rar na me si nin 30 un cu mad de sin den
alý nan bu hü küm de, ge mi nin ia de sin de ge ci ken ki ra cý nýn ki ra la ya na öde mek zo run da ka la ca ðý as -
garî taz mi nat mik ta rý be lir len miþ tir.

Mad de 1130 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 890 ýn cý mad de sin den alýn mýþ týr. An cak 890 ýn cý mad de
hük mün den fark lý ola rak si ci le ka yýt lý olan ve ol ma yan ge mi ler ara sýn da her han gi bir ayý rým ya pýl -
mak sý zýn her iki ne vi ge mi le re de Borç lar Ka nu nu nun adî ki ra söz leþ me le ri ne iliþ kin  hü küm le ri nin
ni te lik le ri el ver di ði öl çü de uy gu la na ca ðý be lir til miþ tir.

ÝKÝN CÝ BÖ LÜM
Za man Çar te ri Söz leþ me si

1131 ilâ 1137 nci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
De niz ti ca re ti uy gu la ma sýn da ge mi ki ra söz leþ me le ri ile nav lun söz leþ me le ri nin ya nýn da sýk ça

za man çar te ri söz leþ me si de kul la nýl mak ta dýr. 6762 sa yý lý Ka nun da bu söz leþ me le re iliþ kin kap sam -
lý bir dü zen le me bu lun ma mak ta dýr. Uy gu la ma da ta raf lar böy le bir söz leþ me ile borç al tý na gir mek
is te dik le rin de ço ðun luk la tip söz leþ me le re baþ vur mak ta dýr lar. Bu söz leþ me ler de hü küm bu lun ma -
yan hal ler de han gi ge nel hü küm le rin uy gu la na bi le ce ði te red düt le re se bep ol muþ tur. Bu se beb le mil -
let le ra ra sý uy gu la ma nýn ýþý ðýn da, 1966 ta rih li Fran sýz Ka nu nu ve Ka rar na me si dik ka te alý na rak za -
man çar te ri söz leþ me si nin dü zen len me si ne ge rek gö rül müþ tür.

Mad de 1131 - 1966 ta rih li Fran sýz Ka nu nu nun 5 in ci mad de sin den alý nan bu hü küm de za man
çar te ri söz leþ me si, onu ben zer söz leþ me ler den ayýrt eden un sur lar vur gu lan mak su re tiy le ta ným lan -
mýþ týr. Bu söz leþ me de ge mi ki ra söz leþ me sin den fark lý ola rak çar te re re bel li bir sü re için ge mi nin zil -
yet li ði de ðil; ti carî ida re si bý ra kýl mak ta, ge mi nin tek nik ida re si ise tah sis eden ce üst le nil mek te dir. Bu -
na gö re da ha zi ya de ge mi nin men fa ati ne ya pý la cak iþ le rin tah sis eden ta ra fýn dan, da ha zi ya de ge mi -
nin tah sis edil di ði ve ya kul la nýl dý ðý ti carî ga ye yi ger çek leþ tir mek için gö rü le cek iþ le rin ise çar te rer
ta ra fýn dan ifa sý hük me bað lan mýþ týr. Tah sis ede nin, çar te re re kar þý yük ta þý ma ta ah hü dü bu lun ma dý -
ðýn dan bu söz leþ me bir nav lun söz leþ me si sa yý la maz. Za ten an cak ge mi nin ti carî ida re si ni elin de bu -
lun du ran çar te rer yük ta þý ma ta ah hü dün de bu lu na bi lir. Çar te rer, ge mi nin zil ye di ol ma dý ðýn dan Ta sa -
rý nýn 1061 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý an la mýn da do na tan sa yý lan ki þi ola rak ka bul edi le mez.
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Mad de 1132 - Mad de, ta raf la ra bir bir le rin den söz leþ me nin þart la rý ný içe ren bir bel ge is te me
yet ki si ver mek te dir. Böy le bir bel ge nin dü zen len me si ge çer li lik de ðil, is pat þar tý ola rak ön gö rül -
müþ tür.

Mad de 1133 - 1966 ta rih li Fran sýz Ka nu nu nun 7 nci mad de siy le Fran sýz Ka nun Hük mün de ki
Ka rar na me si nin 19 un cu mad de le rin den alý nan bu hü küm de tah sis ede nin üst len di ði tek nik yö ne tim
bor cu nun kap sa mý dü zen len mek te dir.

Mad de 1134 - 1966 ta rih li Fran sýz Ka nun Hük mün de Ka rar na me si nin 20, 21 ve 22 nci mad -
de le rin den alýn mýþ olan bu mad de de tah sis ede nin ge mi nin ti carî yö ne ti mi ni çar te re re bý rak ma bor -
cu dü zen len mek te dir.

Mad de 1135 - 1966 ta rih li Fran sýz Ka nun Hük mün de ki Ka rar na me si nin 21 in ci mad de sin den
alýn mýþ olan bu mad de de çar te re rin ge mi nin ti carî iþ le til me sin den do ðan mas raf la ra kat lan ma bor -
cu dü zen len miþ tir.

Mad de 1136 - 1966 ta rih li Fran sýz Ka nun Hük mün de Ka rar na me si nin 23 ve 24 ün cü mad de -
le rin den alýn mýþ olan bu mad de de, çar te re rin tah sis üc re ti öde me bor cuy la bu üc re tin han gi sü re için
ve ne þe kil de öde ne ce ði hu sus la rý dü zen len miþ tir. Mad de nin üçün cü fýk ra sýn da, uy gu la ma da kul la -
ný lan söz leþ me le re uy gun ola rak, tah sis ede nin gü ven ce le ri dü zen len miþ tir. Bu dü zen le me ye gö re,
tah sis eden üç tür gü ven ce den ya rar la na cak týr: (a) ön ce lik le, doð ru dan tah sis olu na na ait ta þý nýr ve
kýy met li ev rak üze rin de 4721 sa yý lý Ka nun uya rýn ca ha pis hak ký ta nýn mýþ týr; (b) ar dýn dan, tah sis
olu na nýn üçün cü ki þi ler le yap tý ðý nav lun söz leþ me le rin den do ðan nav lun ala cak la rý için tah sis ede -
ne yi ne 4721 sa yý lý Ka nun hü küm le ri ne gö re ala cak reh ni bah þe dil miþ tir; (c) ni ha yet, tah sis olu na -
nýn üçün cü ki þi ler le yap tý ðý nav lun söz leþ me le rin den do ðan ve tah sis ede ne re hin li sa yý lan nav lun
ala cak la rý için Ta sa rý nýn 1201 in ci mad de sin de ön gö rü len ha pis hak ký nýn, o ha pis hak ký var ol du ðu
hal de ve öl çü de, tah sis eden ta ra fýn dan da kul la ný la bi le ce ði ka bul edil miþ tir. Bu dü zen le me nin (b)
ve (c) ih ti mal le rin de ön gö rü len gü ven ce le rin dev re ye gi re bil me si için, nav lu nun mu ac cel ve tah sis
olu na na he nüz öden me miþ ol ma sý, ala cak reh ni ba ký mýn dan da ay rý ca ih bar edil miþ ol ma sý þart týr.
Do la yý sýy la, nav lun borç lu su iyi ni yet li ola rak, tah sis olu na na ya pa ca ðý öde me ile bor cun dan kur tu -
la cak týr.

Mad de 1137 - 1966 ta rih li Fran sýz Ka nu nu nun 9 un cu mad de sin den alýn mýþ olan bu mad de de,
tah sis olu na nýn so rum lu lu ðu dü zen len miþ, ar dýn dan da me haz da bu lun ma yan ia de yü küm lü lü ðü ile
ih la li nin so nuç la rý Ta sa rý nýn 1128 ve 1129 un cu mad de le ri doð rul tu sun da ka le me alýn mýþ týr.

ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM
Nav lun (De niz de Eþ ya Ta þý ma) Söz leþ me si

BÝ RÝN CÝ AYI RIM
Ge nel Hü küm ler

1138 ilâ 1271 in ci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
6762 sa yý lý Ka nu nun Dör dün cü Ki ta bý nýn Dör dün cü Fas lý nýn 1016 ilâ 1178 in ci mad de le ri ara -

sýn da “De niz Ti ca ret Mu ka ve le le ri” dü zen len miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nun, dört ký sým da dört söz leþ me
tü rü nü ele al mak ta dýr: eþ ya ta þý ma (nav lun) mu ka ve le le ri (1016 ilâ 1118 in ci mad de ler), yol cu ta þý -
ma mu ka ve le si (1119 ilâ 1132 nci mad de ler), de ni za þý rý sa týþ mu ka ve le le ri (1133 ilâ 1158 in ci mad -
de ler) ve de niz ödün cü mu ka ve le si (1159 ilâ 1178 in ci mad de ler). De niz ödün cü nün ge mi reh ni nin
mo dern þe kil le ri ile ika me edil miþ ol ma sý se be biy le, de niz ödün cü ne iliþ kin hü küm le rin Ka nun dan
çý ka rýl ma sý uy gun gö rül müþ tür. Ýkin ci önem li de ði þik lik, de ni za þý rý sa týþ söz leþ me le ri ne iliþ kin hü -
küm le rin de Dör dün cü Ki tap tan çý ka rýl ma sý su re tiy le ger çek leþ ti ril miþ tir. Di ðer önem li bir de ði þik -



---- 342 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

lik, Dör dün cü Fas lýn Bi rin ci ve Ýkin ci Kýs mýn da ge mi ki ra söz leþ me le ri ile za man çar te ri söz leþ me -
si nin dü zen len miþ ol ma sý dýr. 6762 sa yý lý Ka nun da Ge mi Ki ra Söz leþ me le ri ne tah sis edi len bir ký sým
ile Za man Çar te ri Söz leþ me le ri ne tah sis edi len bir ký sým mev cut de ðil dir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 890
ýn cý mad de sin de sa de ce si ci le ka yýt lý ge mi le rin ki ra lan ma sýy la il gi li ola rak Borç lar Ka nu nu nun ta -
þýn maz ki ra sý na iliþ kin hü küm le ri ne atýf ta bu lu nul mak la ye ti nil miþ tir. Bu na kar þý lýk uy gu la ma da,
çýp lak ge mi ki ra sý na ve za man çar te ri söz leþ me le ri ne sýk ça rast la nýl mak ta dýr. Çe þit li tip söz leþ me -
ler, ti carî örf ve adet ka ide le ri ve borç lar hu ku ku hü küm le ri ile içe ri ði nin be lir len me si yo lu na gi di -
len bu söz leþ me le rin sað lam bir ze mi ne otur tul ma sý için De niz Ti ca re ti Ki ta býn da dü zen len me si uy -
gun bu lun muþ tur. Her iki söz leþ me nin Ýn gi liz ce te rim ler le ifa de sin de “char ter” ke li me si nin kul la nýl -
mýþ ol ma sý yü zün den bu söz leþ me le rin hu kuk sal ni te li ði uy gu la ma da te red düt le re se bep ol muþ tur.
Ýn gi liz hu ku kun da “char ter” te ri mi, üç ay rý söz leþ me nin ni te len di ril me sin de kul la nýl mak ta dýr: ge mi
ki ra sý, ge mi nin ti carî yö ne ti mi nin bel li bir sü re için tah sis olu na na (çar te re re) bý ra kýl ma sý ve yol cu -
luk çar te ri söz leþ me si. Do la yý sýy la, adýn da çar ter ke li me si bu lu nan söz leþ me le rin ni te li ði nin ta yi ni,
an cak söz leþ me þart la rý nýn in ce len me si so nu cun da müm kün ol mak ta dýr.

Bu yüz den, mev zu atý mýz da özel lik le za man çar te ri ne uy gu la na bi le cek hü küm le rin bu lun ma dý -
ðý da göz önü ne alý na rak, ço ðu ta mam la yý cý ve yo rum la yý cý hü küm ka rak te ri ta þý yan Dör dün cü Fas -
lýn Bi rin ci ve Ýkin ci Ký sým hü küm le ri nin ta raf lar ca ak si ka rar laþ tý rýl ma dýk ça uy gu la na cak as garî bir
dü zen le me ola rak Ta sa rý ya ek len me si uy gun gö rül müþ tür.

Her iki söz leþ me ile il gi li hü küm le rin ha zýr lan ma sýn da, bu alan da ki en ye ni ve ba þa rý lý ko di fi -
kas yon lar dan bi ri olan 18/06/1966 ta rih li Ge mi Ki ra sý ve De niz de Ta þý ma Söz leþ me si hak kýn da ki
Fran sýz Ka nu nu ile onu ta mam la yan 31/12/1966 ta rih li Ka nun Hük mün de ki Ka rar na me ör nek alýn -
mýþ týr. Bu nun ya nýn da 1/04/1991 ta rih li Hol lan da De niz Ti ca re ti Ka nu nun dan da ya rar la nýl mýþ ve
Ta sa rý ya alý nan hü küm le rin Türk Borç lar Ka nu nu nun ge nel ve özel hü küm le ri ile uyum lu ha le ge -
ti ril me si ne ça ba gös te ril miþ tir.

Eþ ya ta þý ma ile il gi li hü küm le rin göz den ge çi ril me sin de, esas iti ba rýy la, iki sis tem ara sýn da bir
ter cih ya pýl ma sý söz ko nu su ol muþ tur. Bi rin ci sis tem, “çar ter söz leþ me si” (6762 sa yý lý Ka nu nun
1016 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci ben di) ile “kýr kam bar söz leþ me si” (6762 sa yý lý Ka nu -
nun 1016 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci ben di) ara sýn da fark bu lun du ðu ve çar ter söz leþ -
me si nin mut la ka bir eþ ya ta þý ma ta ah hü dü nü ih ti va et me si nin zo run lu ol ma dý ðýn dan ha re ket le, yal -
nýz ca kýr kam bar söz leþ me si nin eþ ya ta þý ma söz leþ me si sa yýl ma sý ge rek ti ði ni sa vu nan Ýtal yan-Fran -
sýz hu ku ku sis te mi dir. Bu na kar þý lýk di ðer sis tem, 6762 sa yý lý Ka nun hü küm le ri nin da yan mak ta ol -
du ðu Al man sis te mi dir. Ka nu nun sis te mi nin çað daþ ge liþ me le re ve mil let le ra ra sý söz leþ me le re uy -
gun ha le ge ti ri le rek mu ha fa za edil me si, bu amaç la 6762 sa yý lý Ka nu nun hü küm le ri üze rin de ça lý þý -
la rak, bu hü küm le rin ge rek si nim ler ve çað daþ ge liþ me ler doð rul tu sun da ta mam lan ma sý ve dü zel til -
me si ka rar laþ tý rýl mýþ týr.

Bu mak sat la, eþ ya ta þý ma söz leþ me le ri ne iliþ kin ulus la ra ra sý sis te min tes pit edil me si yo lu na gi -
dil miþ tir. Tür ki ye, “Ko niþ men to la ra Mü ta al lik Ba zý Ka ide le rin Tev hi di Hak kýn da ki Mi llet le ra ra sý
And laþ ma”nýn (Brük sel, 25/08/1924) (1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si) ta ra fý dýr. Bu söz leþ me, 1968
ve 1979 yýl la rýn da ta dil edil miþ tir. Ay rý ca 1978 yý lýn da Ham burg’da ye ni bir söz leþ me ka bul edil -
miþ tir (1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý). Ha len mil let le ra ra sý ku ru luþ la rýn (CMI ve UN CIT RAL gi -
bi) kat ký sý ile ye ni bir söz leþ me ha zýr lan mak ta dýr. Tür ki ye 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si ne 1955
yý lýn da ta raf ol du ðu gi bi, ay rý ca bu Söz leþ me nin hü küm le ri 6762 sa yý lý Ka nu na  da iþ len miþ tir. Bu
iti bar la, 1968 ve 1979 yý lýn da Brük sel Söz leþ me sin de Visby ve Özel Çek me Hak ký Pro to kol le ri ile
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ya pý lan ye ni lik le rin Ta sa rý ya alýn ma sý uy gun gö rül müþ tür. 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý da Türk
hu ku ku açý sýn dan ge rek si nim le ri kar þý la ya bi le cek ye ni ba zý hü küm ler ih ti va et mek te dir. Bun lar dan
1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si sis te mi ne ay ký rý ol ma yan ba zý la rý nýn da mil li hu ku ka ka zan dý rýl ma -
sý ka rar laþ tý rýl mýþ týr.

Mad de le rin mü za ke re si sý ra sýn da say dam la þan di ðer bir il ke de þu ol muþ tur: Ka nun ko yu cu
1929 ta rih li De niz Ti ca re ti Ka nu nu ve 1956 ta rih li Türk Ti ca ret Ka nu nu ile ya pý lan her iki ka nun -
laþ týr ma da da Al man hu ku ku nu esas al mýþ týr. Ge niþ öl çü de ör tü þen bu ka nunî dü zen le me ler çer çe -
ve sin de yet miþ yý lý aþ kýn bir sü re bi lim sel eser ler ve ril miþ ve ka zaî iç ti hat lar te sis edil miþ tir. Bu bi -
ri ki min ku ral ola rak mu ha fa za sýn da fay da gö rül müþ tür. Do la yý sýy la, bir mad de nin met nin de açýk bir
yan lýþ lýk bu lun ma dýk ça ve ya o mad de hük müy le il gi li ola rak uy gu la ma da de ði þik lik ya pýl ma sý ný ge -
rek ti re cek bir ge liþ me göz lem len me dik çe, mev cut hü küm le re mü da ha le edil me sin den ka çý nýl ma sý
ku ra lý be nim sen miþ tir. An cak, her mad de de çe vi ri ye iliþ kin ba zý uyum suz luk la rýn gi de ril me si ne ve
ka nun di li nin sa de leþ ti ril me si ne özen gös te ril miþ tir.

Ni ha yet, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin ik ti ba sý ile il gi li te mel bir so ru nun gi de ril me si ge -
rek miþ tir. Tür ki ye, 1956 yý lýn da Brük sel Söz leþ me si ne ta raf ol muþ tur; ay rý ca bir yýl son ra, Brük sel
Söz leþ me si Alm. TK.’ya ik ti bas edil miþ ha liy le 6762 sa yý lý Ka nu na iþ len miþ tir. Al man ka nun ko yu -
cu, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si ni 1937 ta rih li bir ka nun ile millî hu ku ku na it hal et miþ tir. Ne var
ki, Al man ka nun ko yu cu, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si hü küm le ri ni ik ti bas eder ken on la rýn met -
ni ne sa dýk kal ma mýþ ve ken di si ne bir çok yer de de ði þik lik ve ek le me yap ma öz gür lü ðü nü ta ný mýþ -
týr. Ka nu nun ka bul edil di ði ta rih iti ba rýy la Al man ka nun ko yu cu böy le bir yo lu ter cih et miþ ise de;
biz zat mil let le ra ra sý söz leþ me yi doð ru dan doð ru ya mil li hu ku ku na ka zan dý ran Tür ki ye için, böy le
bir zo run lu luk yok tur. Bu dü þün ce ler le, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1016 ilâ 1118 in ci mad de le ri göz den
ge çi ri lir ken, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin den alýn mýþ olan hü küm le rin ne öl çü de me haz ile
uyum lu ol du ðu da dik kat le in ce len miþ ve ge rek li gö rü len yer ler de Al man dü zen le me si terk edi le -
rek me haz 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si hü küm le ri ile tam bir uyum sað la ma yo lu na gi dil miþ tir.

Ay rý ca, “de niz de eþ ya ta þý ma” söz leþ me le ri nin tü mü nün “nav lun söz leþ me si” ni te li ðin de bu -
lun du ðu nu açýk la mak üze re Üçün cü Kýs mýn baþ lý ðýn da, pa ran tez için de ki “nav lun” söz cü ðü nün ye -
ri de ðiþ ti ril miþ tir.

Be þin ci Bö lüm de dü zen le nen “De niz Yo luy la Yol cu Ta þý ma Söz leþ me si” hak kýn da ise, ye ni hü -
küm le rin ka bul edil me si ve bu hü küm le rin çað daþ mil let le ra ra sý söz leþ me ler doð rul tu sun da ha zýr -
lan ma sý ge rek ti ði ka bul edil miþ tir.

Mad de 1138 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1016 ncý mad de sin den Alm. TK.’nýn 556 ncý pa rag ra fý ile
kar þý laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek Ta sa rý ya alýn mýþ týr. “Ge mi nin bir cüz’ü” iba re si ye ri ne, ge -
mi nin bir am ba rý ve ya baþ ka ta þý ma bö lü mü nü an lat mak üze re Türk Me denî Ka nu nu hü küm le ri ne
pa ra lel ola rak “ký sým” söz cü ðü nün kul la nýl ma sý ter cih olun muþ tur.

Mad de 1139 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1017 nci mad de sin den Alm. TK.’nýn 557 nci pa rag ra fý ile
kar þý laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek Ta sa rý ya alýn mýþ týr.

Mad de 1140 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1018 in ci mad de sin den Alm. TK.’nýn 558 in ci pa rag ra fý
ile kar þý laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek Ta sa rý ya alýn mýþ týr.

Mad de 1141 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1019 un cu mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 557 nci pa -
rag ra fý ve 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin 3 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý ve 4 ün cü mad de si -
nin bi rin ci fýk ra sý ile kar þý laþ tý rý la rak alýn mýþ týr. “Yü ke el ve riþ li lik” kav ra mý nýn Ta sa rý nýn 932 nci
mad de sin de ta ným lan dý ðý dik ka te alý na rak; 1019 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ki ta ným mad de
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met nin den çý ka rýl mýþ týr. Her ne ka dar 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin de 6762 sa yý lý Ka nu nun
1019 ve 1061 in ci mad de le ri ne te ka bül eden hü küm ler bi ra ra da bu lun mak ta ise ler de, 1019 un cu
mad de nin ge nel hü küm ola rak öne mi ve ya pý la cak bir yer de ði þik li ði nin bü tün mad de le ri et ki le ye -
ce ði dik ka te alý na rak bu mad de nin ye ri ko run muþ tur. Bu nun dý þýn da 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me -
siy le uyum lu ol du ðu tes pit edi len mad de nin di li gün cel leþ ti ril miþ tir.

ÝKÝN CÝ AYI RIM
Yük le me ve Bo þalt ma

Mad de 1142 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1020 nci mad de si ne te ka bül eden bu mad de, Ta sa rý nýn
1152 ilâ 1162 nci mad de le ri ne iliþ kin ge rek çe ler de esas alý na rak ye ni den dü zen len miþ tir. Ýn gi liz
mah ke me le ri nin iç ti hat la rýn da yer leþ miþ ve Al man-Türk borç lar hu ku ku ile de niz ti ca re ti hu ku ku
ba ký mýn dan da isa bet li olan çö zü me gö re, yük le me li ma ný ve ye ri hu su sun da bir ayý rým ya pýl ma sý
ge rek mek te dir. Eðer söz leþ me de, ge mi nin yük le me ya pa ca ðý rýh tým ve ya baþ ka ca bir ya naþ ma ye ri
be lir len miþ se, ifa ya ha zýr lýk açý sýn dan, ge mi nin bu rýh tý ma ve ya ya naþ ma ye ri ne ulaþ ma sý zo run lu -
dur. Ta sa rý nýn 1152 nci mad de sin de dü zen le nen ha zýr lýk ih ba rý, an cak bu ye re va rýl dýk tan son ra ya -
pý la bi le cek tir. Bu na kar þý lýk, söz leþ me de yal nýz ca bir li man ta yin edil miþ se, li man için de rýh tý mý ve -
ya baþ ka ca yük le me ye ri ni ta yin et me hak ký ta þý ta na ait tir. Do la yý sýy la ifa ya ha zýr lýk ta ta þý ya nýn bor -
cu, ge mi nin, söz leþ me de ta yin edi len li ma na ulaþ ma sý ný sað la mak týr. Uy gu la ma da çok ça so run ya -
þa nan bir ko nu, “li ma na ulaþ ma” kav ra mý nýn na sýl yo rum la na ca ðý dýr. Bu so ru na, çað daþ eði lim ler
ve borç lar hu ku ku nun te mel ku ral la rý çer çe ve sin de bu lu nan çö züm, Tas lak ta öne ri len hük mün ikin -
ci fýk ra sýn da açýk lan mýþ týr. Bu na gö re, yük le me nin ya pý la ca ðý li man için be lir len miþ olan bek le me
ye ri ne re siy se, ge mi nin de o bek le me ye ri ne var mýþ ve gös te ri le bi le cek bir yük le me ye ri ne ha re ket
ede bi lir du ru ma gel miþ ol ma sý ge rek li ve ye ter li dir. “Bek le me ye ri”nin en ge niþ ma na da yo rum lan -
ma sý ge re kir; bu ye rin, li ma nýn “coð ra fi, ida ri ve ya hu ku ki sý nýr la rý” için de bu lun ma sý þart de ðil dir.
Söz ge li mi, eðer Ýz mit Kör fe zi’nde ki bir li man için ge mi le re ta yin edi len bek le me sa ha sý Ýs tan bul
Ahýr ka pý böl ge si ise, bu böl ge de de mir le yen ge mi “li ma na var mýþ” sa yý lýr. Ge mi, söz leþ me nin ve -
ya ka nu nun ön gör dü ðü yük le me ye ri ne ve ya bek le me sa ha sý na var dýk tan son ra ha zýr lýk ih ba rýn da
bu lu nu la cak týr ve bu ih ba ra bað la nan so nuç lar hu su le gel me ye baþ la ya cak týr. Bu hu sus lar, Ta sa rý nýn
1152 nci mad de siy le son ra sýn da ki mad de ler de ele alýn mýþ týr.

Mad de 1143 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1021 inci mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 561 in ci pa -
rag ra fýy la kar þý laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1144 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1022 nci mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 562 nci pa -
rag ra fýy la kar þý laþ tý rý la rak alýn mýþ týr. Bu mad de nin 1861 ta rih li Al man Umu mi Ti ca ret Ka nun na me -
sin den gel mek te ol du ðu ve o ta rih ler iti ba rýy la “fer den ta yin”in ay rýn tý lý ta rif edil me si ne ih ti yaç bu -
lun du ðu sap tan mýþ týr. Bu na kar þý lýk, yü rür lük te ki Türk Me denî Ka nu nu nun hü küm le ri çer çe ve sin -
de bu na ge rek kal ma dý ðý tes pit edil miþ tir. Bu se bep le, mad de tek fýk ra ha li ne ge ti ril miþ ve ikin ci fýk -
ra sa de leþ ti ri le rek ikin ci cüm le ola rak ye ni den dü zen len miþ tir.

Mad de 1145 - Alm. TK.’nýn 563 ün cü pa rag ra fý ve 564 ün cü pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sýn dan
alýn mýþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1023 ün cü mad de siy le 1024 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý bir -
leþ ti ri le rek ye ni den dü zen len miþ tir. Yük le te nin be yan la rý hak kýn da ga ran ti so rum lu lu ðu nu ka bul
eden 6762 sa yý lý Ka nu nu nun 1023 ün cü mad de si nin, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin 3 ün cü
mad de si nin be þin ci fýk ra sýn dan, bu na kar þý lýk ku sur so rum lu lu ðu nu ön gö ren 1024 ün cü mad de si nin
bi rin ci fýk ra sý nýn 1861 ta rih li Al man Umu mi Ti ca ret Ka nun na me si nin 564 ün cü mad de sin den ik ti -
bas edil di ði tes pit edil miþ tir. Ýki fark lý me haz dan ge len hü küm le rin uyum laþ tý rýl ma sý ge rek ti ðin de
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mu ta býk ka lýn mýþ týr. Zil yed li ðin ik ti sa bý âný na ka dar eþ ya hak kýn da hiç bir bil gi si ve de ne tim imkâný
bu lun ma yan ta þý ya nýn (ve do la yý sýy la her ih ti mal de do na ta nýn) ko run ma sý ný te mi nen, yü ke iliþ kin
bü tün be yan lar hak kýn da, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si ne uy gun ola rak ga ran ti so rum lu lu ðu nun
ka bu lü uy gun gö rül müþ tür. Bu nun dý þýn da, bi rin ci fýk ra nýn üçün cü cüm le sin de ki atýf dü zel til miþ;
ay rý ca ikin ci fýk ra ya, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin 3 ün cü mad de si nin be þin ci fýk ra sý ile tam
uyum sað la ma ya yö ne lik bir ek le me ya pýl mýþ týr.

Mad de 1146 - Alm. TK.’nýn 564 ün cü pa rag ra fý nýn ikin ci ilâ be þin ci fýk ra la rýn dan alýn mýþ olan
6762 sa yý lý Ka nu nun 1024 ün cü mad de si nin ikin ci ilâ be þin ci fýk ra la rý na te ka bül et mek te dir (ay ný
mad de nin bi rin ci fýk ra sý Ta sa rý nýn 1145 in ci mad de si ile bir leþ ti ril miþ tir). Ta sa rý nýn 1145 in ci mad -
de sin de bil di rim yü küm lü lü ðü nün ih la li ba ký mýn dan ön gö rü len ga ran ti so rum lu lu ðu nun, yük len me -
si ca iz ol ma yan eþ ya ba ký mýn dan da ka bu lü uy gun gö rül müþ ve bi rin ci fýk ra nýn bi rin ci cüm le si bu
doð rul tu da dü zen len miþ tir. Ge ri ka lan hü küm ler, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1024 ün cü mad de si nin üçün -
cü ilâ be þin ci fýk ra la rýn dan di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1147 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1025 in ci mad de sin den, me haz 1924 ta rih li Brük sel Söz -
leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin al týn cý fýk ra sý ve Alm. TK.’nýn 564a pa rag ra fý ile kar þý laþ tý rý la rak ve
di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1148 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1026 ncý mad de sin den, me haz 1924 ta rih li Brük sel Söz -
leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin al týn cý fýk ra sý ve Alm. TK.’nýn 564b pa rag ra fý ile kar þý laþ tý rý la rak ve
di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Ta sa rý nýn 932 nci mad de si nin dör dün cü fýk ra sý için bil di ri len ge -
rek çey le de niz de can ve mal ko ru ma mev zu atý na ge nel bir atýf ile ye ti nil miþ tir.

Mad de 1149 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1027 nci mad de sin den, me haz 1924 ta rih li Brük sel Söz -
leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin al týn cý fýk ra sý ve Alm. TK.’nýn 564c pa rag ra fý ile kar þý laþ tý rý la rak ve
di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. 

Mad de 1150 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1028 in ci mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 565 in ci pa -
rag ra fý ile kar þý laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Ýkin ci fýk ra da “ak tar ma” dü zen len di -
ði için, mad de nin baþ lý ðý na bu yön de bir ila ve ya pýl mýþ týr.

Mad de 1151 - Bu mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1029 in ci mad de sin den, me -
haz Alm. TK.’nýn 566 ncý pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sý ile kar þý laþ tý rýl mak ve son ra ki fýk ra lar la uyum -
laþ tý rýl mak su re tiy le alýn mýþ týr. Mad de nin ikin ci ilâ be þin ci fýk ra la rý 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la -
rý nýn 9 un cu mad de sin den ay nen alýn mýþ týr. 1924-1968 Brük sel-Visby Söz leþ me sin de ve 6762 sa yý -
lý Ka nun da, eþ ya nýn gü ver te de ta þýn ma sý na iliþ kin ya sa ðýn ih la li ha lin de uy gu la na cak mü ey yi de ler
açýk ça be lir len me miþ tir. 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 9 un cu mad de si, bu ih ti ya cý kar þý la yan
çað daþ ve men fa at den ge le ri ne uy gun çö züm ler ge tir di ðin den, hük mün ay nen ik ti bas edil me si uy -
gun gö rül müþ tür.

1152 ilâ 1162 nci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
Yük le me ve bo þalt ma sü re le ri ne iliþ kin dü zen le me ler, me haz Al man ya’da, 1861 ta rih li Al man

Umumî Ti ca ret Ka nunnâme si’yle ilk kez fe de ral bir dü zen le me ye ka vuþ tu rul muþ tur. Bu Ka -
nunnâme’nin il gi li hü küm le ri, bir kaç önem siz dü zelt me ile 1897 ta rih li ye ni Alm. TK.’ya ay nen
geç miþ tir. Bu hü küm ler, ön ce 13/05/1929 ta rih li ve 1440 sa yý lý Ti ca ret Ka nu nu nun (2. Ki tap-De niz
Ti ca re ti) 1101 ve de va mýn da ki mad de le ri ne ter cü me edi le rek ik ti bas edil miþ ti. Öte yan dan 1930’lu
yýl lar da Al man ya’da, de niz hu ku ku nun ta di li ama cýy la re form ça lýþ ma la rý baþ la týl mýþ týr. Bu ça lýþ -
ma la rýn so nu cun da, bek le me sü re le ri nin ta di li ama cýy la da ba zý öne ri ler ya pýl mýþ týr. Bu öne ri ler,
hem sis te ma tik açý dan isa bet li de ðil di, hem de son ra ki yýl lar da ya pý lan Al man de niz ti ca re ti hu ku -
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ku re for mu ça lýþ ma la rýn da üze rin de du rul ma ya de ðer da hi gö rül me miþ tir. Ül ke miz de, 1929 ta rih li
Ka nu nun ye ri ne geç mek üze re 1940’lý yýl la rýn so nun da ha zýr la nan ye ni bir ti ca ret ka nu nu na iliþ kin
Hükûmet Ta sa rý sýn da, me haz Alm. TK.’da ki dü zen le me ye ay nen yer ve ril miþ ti. Ne var ki, Ta sa rý yý
göz den ge çi ren Ad li ye En cü me ni ta ra fýn dan, 1930’lu yýl lar da Al man ya’da ya pýl mýþ olan öne ri ler,
yal nýz ca bir Al man ya za rýn ki ta býn da ki bil gi ler dik ka te alý na rak, 6762 sa yý lý Ka nu na ay nen alýn mýþ -
týr. Üs te lik, bu öne ri ler iþ le nir ken, ba zý ak sak lýk lar da or ta ya çýk mýþ týr. Açýk la nan ge rek çe ler le, Al -
man ya’da ka bul gör me yen ve bi lim sel sis te ma ti ðe de uy gun bu lun ma yan 1930’lu yýl lar da ya pý lan
öne ri le rin tas fi ye edil me si ge rek miþ tir. Bek le me sü re le ri, uy gu la ma da ay rýn tý lý söz leþ me þart la rý ile
dü zen len mek te dir. Do la yý sýy la ka nun dan bek le nen sa de, açýk ve ta raf ira de le ri ne en az dü zey de mü -
da ha le eden bir ye dek dü zen le me nin vaz’edil me si dir. Oy sa, 1861 ta rih li Al man Ka nunnâme sin den
6762 sa yý lý Ka nu na in ti kal eden sis tem, son de re ce kar ma þýk ve Ka nunnâme nin mü za ke re le ri sý ra -
sýn da da be lir til di ði gi bi tu zak lar la do lu dur. Özel lik le de yük le me li ma ný na iliþ kin bek le me sü re le ri
ile piþ man lýk nav lu nu dü zen le me le ri tü müy le kar ma þýk týr. Bu nun iki se be bi var dýr: (a) 1860’lý yýl -
lar da Al man ya’da borç lar hu ku ku nu dü zen le yen fe de ral bir ka nun yok tu; bu se bep ten, borç lar ka -
nu nu na bý ra ký la bi le cek olan çok sa yý da hu su sun Ka nunnâme de dü zen len me si ge rek miþ tir; (b) 1858-
1860 yýl la rýn da ya pý lan ha zýr lýk ça lýþ ma la rý sý ra sýn da, ge mi ve yük tem sil ci le ri ký ya sý ya mü ca de le
et miþ ve bir çok dü zen le me, ya sa ma ha zýr lýk la rý ný ke sin ti ye uð rat ma mak için ve ri len kar þý lýk lý ta viz -
ler le ka bul edil miþ tir; bu se bep ten bi lim sel sis te ma ti ðe tam ola rak uy gun bir dü zen le me yap mak ka -
bil ol ma mýþ týr. Bu ge rek çe ler le, 6762 sa yý lý Ka nu nun ta di li için ya pý lan ça lýþ ma lar da, Borç lar Ka -
nu nun da yer alan hü küm ler ve be nim se nen il ke ler gö zö nün de tu tu la rak, tü müy le ye ni bir dü zen le -
me ye gi dil me si ge rek li gö rül müþ tür. Bu dü zen le me ler ya pý lýr ken, 6762 sa yý lý Ka nun da da ðý nýk bir
hal de yer alan ku ral la rýn il gi li ol duk la rý baþ lýk la rýn al týn da top lan ma sý na özen gös te ril miþ tir. Ör ne -
ðin; yük le me sü re si ne iliþ kin 6762 sa yý lý Ka nu nun 1030 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý, ay ný mad -
de nin üçün cü fýk ra sý nýn üçün cü cüm le si ve 1031 in ci mad de si nin bi rin ci cüm le si, kýs men de ðiþ ti ri -
le rek Ta sa rý nýn 1153 ün cü mad de sin de bir ara ya ge ti ril miþ tir; ay ný þe kil de, sü ras tar ya sü re si ni dü -
zen le yen 6762 sa yý lý Ka nu nun 1030 un cu mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn ilk iki cüm le si, 1031 in ci
mad de si nin ikin ci fýk ra sý ve 1032 nci mad de si kýs men de ðiþ ti ri le rek Ta sa rý nýn 1154 ün cü mad de sin -
de top lan mýþ týr.

Mad de 1152 - Mad de ile, Alm. TK.’nýn 567 nci pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ olan
6762 sa yý lý Ka nu nun 1030 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan hü küm,  tü müy le ye ni den
dü zen len miþ tir. Eðer yük le me nin baþ la ya ca ðý gün ta raf lar ca ön ce den ke sin ola rak ka rar laþ tý rýl mýþ -
sa, ha zýr lýk ih ba rýn da bu lu nul ma sý na ge rek ol ma ya cak týr; ka rar laþ tý rý lan gün de hem ge mi ka rar laþ -
tý rý lan yer de bu lu na cak, hem de yük le ten, yük le me ye ha zýr ola cak týr, ya ni ke sin va de li bir iþ lem den
söz edil me si ge re ke cek tir. Bu na kar þý lýk, ta raf lar ke sin bir gün ka rar laþ týr ma mýþ lar sa ve ya uy gu la -
ma da “ETA = ex pec ted ti me of ar ri val” ta bir olu nan tah mi ni va rýþ gü nü bil di ri le rek ih bar da bu lu -
nul muþ sa, ge mi nin 1142 nci mad de de ön gö rü len de mir le me ye ri ne var dý ðý an da ha zýr lýk ih ba rý nýn
ya pýl ma sý icab ede cek tir. Ta sa rý nýn 1152 nci mad de si ha zýr lýk ih ba rý nýn bir ifa tek li fi ol du ðu gö rü -
þün den ha re ket le ka le me alýn mýþ týr. Mad de nin üçün cü fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1020 nci mad -
de si nin ikin ci fýk ra sýn da ön gö rü len hal le ri dü zen le mek te dir. Yal nýz, iki önem li ye ni lik ge ti ril miþ tir.
Ha len, li man lar da ki çok yo ðun tra fik ne de niy le, 6762 sa yý lý Ka nu nun ön gör dü ðü ma na da “mu tad
yük le me ye ri” kal ma mýþ týr; eðer ge mi he men yük le me ye (ve ya bo þalt ma ya) baþ la ya mý yor sa, bek -
le me sa ha sýn da kal ma ya de vam eder; yok sa li man için de bir baþ ka rýh tý ma ya na þýp ta li mat ve ril me -
si ni bek le mez. Gü nü müz de, li man lar da böy le bir uy gu la ma ya imkân yok tur. Öte yan dan, li man lar -
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da yük le me (ve bo þalt ma) yer le ri ni li man ida re le ri be lir le mek te dir; li man ida re le ri nin ta li ma tý da bu
açý dan ta þý ta nýn ve yük le te nin ta li ma tý ni te li ðin de dir. Uy gu la ma da, li man ida re le ri ta ra fýn dan ve ri -
len ta li ma týn yol aç tý ðý ge cik me le rin ta þý ya na mý, yok sa ta þý ta na mý iza fe edi le ce ði sýk lýk la tar tý þýl -
mak ta dýr. Mad de nin üçün cü fýk ra sý bu hu sus la ra açýk lýk ge tir mek te dir. Mad de nin dör dün cü fýk ra sý,
ta þý tan dan fark lý bir yük le te nin ta yin edil miþ ol du ðu hal ler de ha zýr lýk ih ba rý nýn bu kim se ye ya pý la -
ca ðý na âmir dir. Yük le te ne ih bar da bu lu nul ma sý na bir en gel çýk ma sý ha lin de, ih bar bu kez ta þý ta na
ya pý la cak týr; an cak, bu en ge lin ta þý ya nýn du ru mu nu özel lik le 1153 ün cü uya rýn ca yük le me sü re si nin
baþ la ma sý ba ký mýn dan olum suz et ki le me me si için, yük le te ne ih bar te þeb bü sün de bu lu nul du ðu an da
ha zýr lýk ih ba rý nýn hü küm le ri ni do ðu ra ca ðý ön gö rül müþ tür. Borç lar Hu ku ku nun ge nel hü küm le ri ne
gö re, ifa tek li fi þek le tâbi de ðil dir, ama hü küm do ður ma sý için mu ha ta bý na var ma sý zo run lu dur. Bu
esas lar, ta þý ya nýn ha zýr lýk ih ba rý için be þin ci fýk ra da tek rar lan mýþ týr.

Ha zýr lýk ih ba rý ve ril dik ten son ra yük le me sü re si nin ne za man baþ la ya ca ðý ve ya naþ ma ya hut
baþ ka ca yük le me en gel le ri nin or ta ya çýk ma sý ha lin de çö zü mün ne ola ca ðý Ta sa rý nýn 1153 ün cü mad -
de sin de ele alýn mýþ týr.

Mad de 1153 - Yük le me sü re si nin baþ lan gý cý ile il gi li ola rak, me haz Alm. TK.’nýn 567 nci pa -
rag ra fý nýn ikin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1030 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra -
sýn da ko nul muþ olan ku ral esas iti ba rýy la ko run muþ, an cak uy gu la ma da or ta ya çý kan te red düt le ri gi -
der mek ama cýy la, ih ba rý iz le yen gü nün ta til gü nü olup ol ma ma sý nýn önem ta þý ma dý ðý ve ih ba rý iz -
le yen ilk tak vim gü nü sü re nin baþ la ya ca ðý açýk lan mýþ týr. Özel lik le Ýn gi liz mah ke me ka rar la rýn da
çok tar tý þýl mýþ olan bir so run, bi rin ci fýk ra nýn ilk cüm le sin de çö züm len miþ tir: Eðer yük le me ye da -
ha er ken baþ lan mýþ ise ve ya ha zýr lýk ih ba rýn da bu lu nul ma dan doð ru dan yük le me ye baþ lan mýþ ise,
yük le me sü re si da ima yük le me ile bir lik te iþ le me ye baþ lar. Ni te kim, söz leþ me de ön gö rü len þe kil de
ve ya za man da ya pýl mýþ bir ha zýr lýk ih ba rý nýn yok lu ðun da da hi, mu ha ta býn yi ne de ge mi nin yük le -
me ye ha zýr ol ma sýn dan ha ber al dý ðý ve fii len yük le me ye baþ la dý ðý hal ler le sýk ça kar þý la þýl mak ta dýr.
Böy le hal ler de, yük le me sü re si nin de fii len baþ la ya ca ðý ný tas rih et mek ge rek miþ tir. Son 20-30 yýl
için de en çok tar tý þý lan so run la rýn bir di ðe ri, ha zýr lýk ih ba rýn da bu lu nul du ðu ân ile “er te si tak vim gü -
nü” ara sýn da or ta ya çý kan bir en gel ne de niy le, yük le me ye baþ la ný la ma ma sý ha lin de, ge cik me nin so -
nuç la rý na ki min kat la na ca ðý ol muþ tur. Yük le me sü re si baþ la dýk tan son ra vu ku bu la cak ge cik me ler
hak kýn da 6762 sa yý lý Ka nu nun 1036 ncý mad de si ve Ta sa rý nýn 1156 ncý mad de si carîdir. Bu hü küm -
ler, yük le me sü re si nin iþ le me ye baþ la dý ðý ilk an da da ay nen ge çer li ola cak týr; bu açý dan, sü re nin ilk
da ki ka sý ile ör ne ðin üçün cü sa ati ve ya dör dün cü gü nü ara sýn da bir fark yok tur. Ta sa rý nýn bi rin ci fýk -
ra sý nýn ikin ci cüm le si bu ku ra lý içer mek te dir. 

Mad de nin ikin ci fýk ra sý, Alm. TK.’nýn 568 in ci pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ olan
6762 sa yý lý Ka nu nun 1031 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Bu na gö re,
as lo lan, bel li bir ge mi ye, so mut bir eþ ya nýn be lir li bir li man da yir mi dört sa at lik ke sin ti siz ça lýþ ma
ile yük len me si ha lin de ih ti yaç du yu la cak sü re dir; ya ni ba sit bir arit me tik iþ lem ya pý la cak týr. An cak
ge mi nin, yü kün ve li ma nýn bü tün özel lik le ri de dik ka te alý na cak týr; do la yý sýy la sü re, tü müy le so mut
hâlin özel lik le ri ne gö re he sap la na cak týr. Ör ne ðin, so mut bir li man da Pa zar gün le ri ve ya ge ce ça lýþ -
ma ya pýl mý yor sa, o sü re ler he sap la nan sü re den dü þü le cek tir.

Mad de nin üçün cü fýk ra sý, me haz Alm. TK.’nýn 567 nci pa rag ra fý nýn dör dün cü fýk ra sý nýn bi rin -
ci cüm le sin den alýn mýþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1030 un cu mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn üçün cü
cüm le sin de yer alan hük mü tek rar la mak ta dýr.
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Mad de 1154 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1030 un cu mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn bi rin ci ve ikin ci
cüm le si, 1031 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý ve 1032 nci mad de si hü küm le ri, me haz Alm. TK.’nýn
567 nci pa rag ra fý nýn üçün cü fýk ra sý, 568 in ci pa rag ra fý nýn ikin ci ve üçün cü fýk ra la rý ve 569 un cu pa -
rag ra fý ile kar þý laþ tý rýl mak ve uy gu la ma nýn ih ti yaç la rý gö zö nün de tu tu la rak sa de leþ ti ril mek su re tiy -
le Ta sa rý nýn 1154 ün cü mad de si ne alýn mýþ týr. Özel lik le, Al man ya’da 1930’lu yýl lar da tek lif edi len
ama me haz Ka nu na alýn ma yan “yük le me müd de ti nin ya rý sý” ku ra lý terk edi le rek, me haz Ka nu nun
568 in ci pa rag ra fý nýn ikin ci fýk ra sý doð rul tu sun da sa bit bir sü re ta yi ni yo lu na gi dil miþ tir. An cak me -
haz hü küm de ka bul edil miþ olan on dört gün lük sü re faz la uzun bu lun muþ ve bu sü re on gün ola rak
de ðiþ ti ril miþ tir. Mev cut sis tem de, sü ras tar ya sü re si nin baþ la ma sý için ön gö rü len kar ma þýk ih tar sis -
te mi, tü müy le ter ke dil miþ tir. Esa sen bu sis tem, Al man Ka nu nu nun 1858 ilâ 1860 yýl la rýn da ce re yan
eden Ham burg mü za ke re le rin de, piþ man lýk nav lu nu ile bir lik te dü þü nü le rek vaz’edil miþ tir. Do la yý -
sýy la, Ta sa rý nýn 1158 in ci mad de si ne iliþ kin ge rek çe de açýk lan dý ðý gi bi, piþ man lýk nav lu nu ile il gi li
dü zen le me terk edi lin ce, ih bar mec bu ri ye ti ni de kal dýr mak ge rek miþ tir. Bun dan böy le ar týk, çað daþ
uy gu la ma doð rul tu sun da, yük le me sü re si bi tin ce, ka rar laþ tý rý lan sü ras tar ya sü re si doð ru dan doð ru -
ya iþ le me ye baþ la ya cak týr. Bu se bep le, Alm. TK.’nýn 571 in ci pa rag ra fýn dan alýn mýþ olan 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 1034 ün cü mad de sin de ki dü zen le me nin ye ri ne üçün cü fýk ra ka bul edil miþ ve her tür -
lü ih bar þar tý nýn terk edil di ði ni vur gu la mak üze re “her han gi” söz cü ðü kul la nýl mýþ týr.

Mad de 1155 - Bi rin ci fýk ra, me haz Alm. TK.’nýn 567 nci pa rag ra fý nýn dör dün cü fýk ra sý nýn
ikin ci cüm le sin den ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1030 un cu mad de si nin üçün cü fýk ra -
sý nýn dör dün cü cüm le sin den bir de ði þik lik ya pý la rak alýn mýþ týr. Sü ras tar ya sü re si için ta þý ya na ya pý -
la cak öde me nin hu kukî ni te li ði tar týþ ma la ra yol aç mýþ týr. Ýn gi liz hu ku kun da bu öde me nin “taz mi -
nat” ni te li ðin de ol du ðu ka bul edi lir ken, me haz Al man ve yü rür lük te ki Türk hu ku kun da (6762 sa yý -
lý Ka nu nun 1030 un cu mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn dör dün cü cüm le sin de kul la nýl dý ðý ma na da) bu
öde me nin bir “üc ret” ni te li ðin de bu lun du ðu gö rü þü aðýr bas mak ta dýr. Oy sa, yük le me nin (ve bo þalt -
ma nýn) ta þý tan (ve bu ba kým dan yük le ten ve ya gön de ri len) ta ra fýn dan ge cik ti ril me si, ala cak lý nýn te -
mer rü dü ni te li ðin de dir. Bu ne den le, sü ras tar ya için ya pý lan öde me, ala cak lý te mer rü dü nün ta þý yan
ba ký mýn dan or ta ya çý kart tý ðý so nuç la rý gi der mek ama cý na ma tuf tur. Al man, Ýs viç re ve Türk borç lar
hu ku kun da, ala cak lý te mer rü dü “taz mi nat” bor cu do ður ma dý ðý gi bi, “üc ret” öden me si ne de yol aç -
maz. Ala cak lý te mer rü dü sa de ce, borç lu nun bu yüz den yap mak zo run da kal dý ðý za rurî ve fay da lý
mas raf la rýn kar þý lan ma sý ný ge rek ti rir. Bu mü la ha za lar la, ya pý la cak öde me ye “sü ras tar ya pa ra sý”
den miþ ve mad de tü müy le ye ni den dü zen len miþ tir.

Ýkin ci fýk ra uya rýn ca sü ras tar ya pa ra sý nýn mik ta rý, Alm. TK.’nýn 572 nci pa rag ra fý nýn bi rin ci
cüm le sin den ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1035 in ci mad de si nin bi rin ci cüm le si ne uy -
gun ola rak, ta raf lar ca ser best çe be lir le ne bi lir. Ta þý ya nýn, söz leþ me de ön gö rü len mik ta rý aþan bir za -
ra rý nýn doð muþ ol ma sý ha lin de, bu za ra rý nýn da taz mi ni ni ta lep edip ede me ye ce ði uy gu la ma da tar -
týþ ma ko nu su ol muþ tur. Bu tür ta lep le rin ca iz ol ma dý ðý, ikin ci fýk ra ile açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur.

Sü ras tar ya pa ra sý nýn mik ta rý söz leþ me de be lir len me miþ se, Alm. TK.’nýn 572 nci pa rag ra fýn dan
ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1035 in ci mad de si ne gö re ha kim “hak ka ni yet” esa sý na gö -
re ka rar ve re cek tir. An cak, borç lar hu ku ku ba ký mýn dan bu ra da ala cak lý te mer rü dü söz ko nu su ol du -
ðu için, bu hük mün ye ni den dü zen len me si ge rek miþ tir. Ala cak lý nýn te mer rü dü ha lin de borç lu nun ta -
lep le ri, te mer rüt ne de niy le yap mak zo run da kal dý ðý (4721 sa yý lý Türk Me denî  Ka nu nu nun 994 ün -
cü mad de si an la mýn da) zo run lu mas raf lar ve ya rar lý gi der ler ile sý nýr lý dýr. Do la yý sýy la, sü ras tar ya pa -
ra sý ola rak da yük le me sü re si ni aþan bek le me (ya ni ta þý ta nýn ve ya yük le te nin ala cak lý te mer rü dü ne
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dü çar ol ma sý) ne de niy le ta þý ya nýn yap mak zo run da kal dý ðý zo run lu mas raf lar ve ya rar lý gi der ler ta lep
edi le bi le cek tir. Bu mas raf lar he sap la nýr ken her ola yýn özel lik le ri dik ka te alý na cak, Alm. TK.’nýn 572
nci pa rag ra fý ve 6762 sa yý lý Ka nu nun 1035 in ci mad de le rin de sa yý lan mas raf lar ile sý nýr lý ol ma ya cak týr.

Mad de nin dör dün cü fýk ra sýn da ön ce lik le, me haz Alm. TK.’nýn 567 nci pa rag ra fý nýn dör dün cü
fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin den ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nu nun 1030 un cu mad de si nin
üçün cü fýk ra sý nýn dör dün cü cüm le si ne uy gun ola rak, yük le me li ma nýn da do ðan sü ras tar ya pa ra sý nýn
borç lu su nun ta þý tan ol du ðu tas rih edil miþ tir; bu bor cun han gi is tis nai þart lar la gön de ri le ne yük le ne -
bi le ce ði, Ta sa rý nýn 1203 ün cü mad de sin de tes pit edil miþ tir. Uy gu la ma da or ta ya çý kan di ðer bir so -
run, yük le me li ma nýn da do ðan sü ras tar ya pa ra sý için ta þý ya nýn te mi na tý nýn ne ola ca ðý dýr. Bu hu sus -
ta, dör dün cü fýk ra nýn ikin ci ya rý sý, mil let le ra ra sý uy gu la ma ya uy gun ye ni bir çö züm ge tir miþ tir. Eðer
öde me ya pýl maz ve ya te mi nat ve ril mez se, ta þý yan ge mi nin se fe re çýk ma sý ný er te le ye bi lir; ta bii, bu
ge cik me ne de niy le de ta þý ya nýn zo run lu ve ya rar lý mas raf la rý ný ta lep et me hak ký sak lý ola cak týr.

6762 sa yý lý Ka nun da açýk ça dü zen len me yen di ðer bir so run, sü ras tar ya pa ra sý nýn mu ac ce li ye -
tin de doð mak ta dýr. Bu ko nu da be þin ci fýk ra sevk edil miþ tir; bu na gö re, sü ras tar ya sü re si nin he sa bý
için han gi za man bi ri mi (gün, sa at, da ki ka vb.) esas alý ný yor sa, bu bi rim, ay ný za man da, sü ras tar ya
pa ra sý nýn mu ac ce li ye ti ni de be lir ler. Do la yý sýy la, Ta sa rý nýn 1154 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý uya -
rýn ca sü ras tar ya sü re si nin on gün ola rak uy gu lan dý ðý hal ler de, sü re gün esa sýy la he sap lan dý ðý için
sü ras tar ya pa ra sý da her gü nün so nun da o gün  için mu ac ce li yet kes be de cek tir. 

Ni ha yet al týn cý fýk ra da, yi ne te red düt uyan dý ran bir so run çö zül mek te dir: Sü ras tar ya pa ra sý,
“nav lun” ni te li ðin de ol ma dý ðý için, nav lu na iliþ kin ka nunî ve akdî dü zen le me ler bu öde me ye uy gu -
lan maz. Ör nek ve ri le cek olur sa, nav lu na iliþ kin ta kas, mah sup ve ya tah sil be yan la rý gi bi ira de be -
yan la rý sü ras tar ya pa ra sý na teþ mil edi le me ye cek tir; ay ný þe kil de, müþ te rek avar ya da “kur ta rý lan nav -
lun” kav ra mý na sü ras tar ya pa ra sý da hil ol ma ya cak týr. Böy le ce, ta þý ya nýn söz leþ me ile üze ri ne al dý ðý
eþ ya ta þý ma bor cu nun kar þý edi mi olan nav lun ile ta þý ta nýn ala cak lý te mer rü dü ne düþ tü ðü hal ler de
ta þý ya nýn mas raf la rý ný taz min et me ye ma tuf olan sü ras tar ya pa ra sý ti tiz lik le tef rik edil miþ tir.

Mad de 1156 - Al man ya’da, 1930’lu yýl lar da ki re form ça lýþ ma la rý sý ra sýn da, yük le me sü re si nin
he sa býn da yal nýz ca “iþ gün le ri”nin esas alýn ma sý tek lif edil miþ tir. An cak bu öne ri ka bul gör me miþ
ve Alm. TK.’nýn 573 ün cü pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sýn da yer alan “ara lýk sýz he sap” il ke si mu ha fa -
za edil miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu na iliþ kin Hükûmet Ta sa rý sý, Ad li ye En cü me ni ta ra fýn dan göz den ge -
çi ri lir ken, Al man ya’da tek lif edil miþ olan “iþ gü nü” ku ra lý 1036 ncý mad de nin bi rin ci fýk ra sý na alýn -
mýþ týr. Oy sa bu dü zen le me, de niz ci lik uy gu la ma sý na ya ban cý dýr ve so run la ra yol aç mýþ týr. Ku ral ola -
rak sü re ler ara lýk sýz he sap la nýr; ta raf lar, söz leþ me de ka bul ede cek le ri hü küm ler le, bu ku ra lý di le dik -
le ri gi bi de ðiþ ti re bi le cek tir. Bu se bep le, me haz Alm. TK.’nýn 573 ün cü pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sýn -
da yer alan ku ral ter cih edil miþ ve hem yük le me, hem de sü ras tar ya sü re le ri nin ara lýk sýz he sap la na -
ca ðý il ke si bi rin ci fýk ra da ka bul edil miþ tir.

Ta sa rý nýn ikin ci ilâ dör dün cü fýk ra la rý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1036 ncý mad de si nin mü te ka bil
fýk ra la rýn dan di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Bu fýk ra lar ile ge ti ri len dü zen le me ler de, 1930’lu yýl -
lar da Al man ya’da tek lif edil miþ ama ka nun laþ ma mýþ tý. 6762 sa yý lý Ka nu nun ta sa rý sý ný in ce le yen
Ad li ye En cü me ni, bu öne ri le ri uy gun bu lup 1036 ncý mad de nin ikin ci ilâ dör dün cü fýk ra la rý na iþ le -
miþ tir. Bu dü zen le me, yük le me ye en gel olan te sa düfî se bep le rin et ki si ba ký mýn dan, sis te ma tik çö -
züm ler ge tir di ðin den, mu ha fa za edil me si uy gun gö rül müþ tür. Bu hü küm ler yal nýz ca “te sa dü fi se -
bep ler”i dü zen le di ðin den, ta raf la rýn, özel lik le de ta þý ya nýn ku su ru nun bu lun du ðu hal ler de yi ne ge -
nel hü küm ler uy gu la na cak týr.
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Be þin ci fýk ra, bir baþ ka tar týþ ma lý me se le yi çöz mek te dir: Yük le me ye bir en gel yü zün den ara
ve ril dik ten son ra tek rar baþ lan dý ðýn da, sü re nin de ay ný an da iþ le me ye baþ la yýp baþ la ma ya ca ðý te red -
düt uyan dýr mak tay dý; bu so run, açýk bir ku ral ile çö zül müþ ve yük le me ye ye ni den baþ lan dý ðý an da
sü re nin de kal dý ðý yer den iþ le me ye baþ la ya ca ðý tas rih edil miþ tir.

Mad de 1157 - Uy gu la ma da “dis patch mo ney” ola rak aný lan pa ra hak kýn da Alm. TK.’da ve
6762 sa yý lý Ka nun da hü küm bu lun ma mak ta dýr. Yar gý ya in ti kal eden uyuþ maz lýk lar dik ka te alý na rak,
bu alan da dü zen le me ya pýl ma sý ge rek li gö rül müþ tür. Bu tür öde me le re iliþ kin an laþ ma lar, bi rin ci
dün ya sa va þý son ra sýn da, res mi mer ci ler ta ra fýn dan tes pit edi len nav lun ta ri fe le ri ni do lan mak için
or ta ya çýk mýþ týr. Ta raf lar, tü mü nün kul la nýl ma ya ca ðý baþ tan bel li olan uzun luk ta yük le me sü re le ri ka -
rar laþ tý rýp, ta þý ya nýn, kul la nýl ma yan sü re için bir pa ra öde me si ni ön gör mek te idi. Böy le ce, as lýn da,
giz li bir nav lun ia de si ya pýl mak ta, ya ni ta ri fe ile tes pit olu nan nav lun üze rin den in di rim sað lan mak -
tay dý. Or ta ya çýk tý ðý dö nem ler de hu ku ka ay ký rý olan bu uy gu la ma, gü nü müz de bu nev’i nav lun ta ri -
fe le ri nin ne re dey se ta ma men or ta dan kalk mýþ ol ma sý se be biy le, söz leþ me öz gür lü ðü il ke si çer çe ve -
sin de ge çer lik ka zan mýþ týr. Bu ne den le, mad de nin ilk fýk ra sýn da, öde me ye iliþ kin ge nel ku ral lar tes -
pit edil miþ, an cak ka nunî dü ze ne ay ký rý lýk ha lin de ikin ci fýk ra ile sý nýr la ma yo lu na gi dil miþ tir.

Mad de 1158 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1040 ilâ 1045 in ci mad de le ri, Alm. TK.’nýn 580 ilâ 587 nci
pa rag ra fýn da yer alan “piþ man lýk nav lu nu”na iliþ kin dü zen le me sin den ik ti bas edil miþ tir. Tes pit edi -
le bil di ði ka da rýy la bu dü zen le me nin, Al man-Türk mev zu atý dý þýn da baþ ka bir ül ke de uy gu la ma ala -
ný kal ma mýþ týr. Ger çek ten de, XIX. yüz yý lýn or ta la rýn da ta raf men fa at le ri ni den ge le di ði dü þü nü len
bu dü zen le me, gü nü mü zün de niz ti ca re ti uy gu la ma sý na tü müy le ya ban cý dýr. Ta þý ta nýn söz leþ me yi
fes hi so nu cun da mak tu taz mi nat ve ya dön me ak çe si öden me si nin ön gö rül me si, yar gý la ma la rýn hýz -
lan dý rýl ma sý ama cý na yö ne lik tir. Ne var ki, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1040 ýn cý mad de si nin bi rin ci fýk ra -
sýn da ön gö rü len “nav lu nun ya rý sý” ku ra lý uy gu la ma da öy le si ne yük sek öde me le re yol aç mak ta dýr ki,
ta þý tan lar yar gý la ma la rýn ge cik me si ni sað la ma ya, ta þý yan lar da hiç ta þý ma yap ma dan “nav lu nun ya -
rý sý”ný tah sil et mek gi bi bir avan taj dan ya rar lan ma ya ça lý þa bil mek te dir. Do la yý sýy la, Ka nun da ki dü -
zen le me hem ama cý, hem de mik ta rý ba ký mýn dan çað dý þý kal mýþ bu lun mak ta dýr. Bu se bep ler le,
6762 sa yý lý Ka nu nun 1040 ilâ 1045 in ci mad de le rin de ön gö rü len sis tem ter ke dil miþ, onun ye ri ne
Ta sa rý nýn 1158 in ci mad de sin de borç lar hu ku ku nun ge nel ku ral la rýy la uyum lu ve sa de bir dü zen le -
me ter cih olun muþ tur. Bu na gö re, ta þý tan yi ne fe sih hak ký ný ha iz dir; esa sen bu ku ra lýn bi rin ci fýk ra -
da tek rar lan ma sý yal nýz ca son ra ki fýk ra la ra gi riþ teþ kil et me ama cý na yö ne lik tir. Söz leþ me nin fes he -
dil me si ne de niy le ta þý yan, mah rum kal dý ðý ka zan cý taz mi nat ola rak ta lep ede bi le cek tir. Bu taz mi na -
týn mik ta rý, Ýn gi liz hu ku kun da ve mil let le ra ra sý uy gu la ma da is tis na sýz ka bul edil di ði gi bi, ta þý yan ta -
ra fýn dan is pat edi le cek tir. Eðer ta þý yan is pat güç lü ðü için dey se ve ya her han gi bir se bep le yok sun ka -
lý nan ka zanç he sap la na mý yor sa, mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de be nim se nen yo rum
ku ra lý na gö re, söz leþ me de ka rar laþ tý rý lan nav lu nun yüz de otu zu yok sun ka lý nan ka zanç sa yý la cak týr.
Þu ka dar ki, eðer ta þý yan ye ni söz leþ me ler ya pa rak ka zanç sað la mýþ sa, bu ka zanç her hal de yok sun
ka lý nan ka zanç tan in di ri le cek tir; ya ni ta þý yan is pat et ti ði ve ya yüz de on ola rak he sap la nan kâr mah -
ru mi ye tin den, fes he di len söz leþ me nin ifa sý için ge re ken sü re de el de et ti ði ka zan cý ten zil et mek zo -
run da dýr. Fe sih hak ký nýn kul la nýl ma sý se be biy le eþ ya nýn bo þal týl ma sý ge re kir se, ta þý yan, bo þalt ma
sü re si ni bek le mek zo run da dýr; an cak, ka rar laþ tý rý lan yük le me ve ya sü ras tar ya sü re le ri he nüz dol muþ
ol ma sa bi le bu sü re için ta þý yan, fe sih yü zün den uð ra dý ðý za ra rý nýn tü mü nü ta lep ede bi le cek tir. Nav -
lun söz leþ me sin de bir den çok yol cu lu ðun ya pý la ca ðý ön gö rül müþ se, dör dün cü fýk ra uya rýn ca ta þý tan,
he nüz baþ lan mýþ ol ma yan yol cu luk lar dan di le di ði bi ri ni ve ya bir ka çý ný fes he de bi lir; böy le bir hal -
de mad de nin ilk üç fýk ra sýn da ki ku ral lar her bir fes he di len yol cu luk için ay rý ay rý uy gu la na cak týr.
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1159 ilâ 1160 ýn cý Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
Yük le me nin, Borç lar Ka nu nu nun 96 ncý mad de si an la mýn da “hiç ve ya ge re ði gi bi ifa edil me -

me si” hal le ri, 6762 sa yý lý Ka nun da (1020, 1033, 1037, 1038, 1039 ve 1043 ün cü mad de ler de) da ðý -
nýk bir bi çim de dü zen len miþ bu lun mak ta dýr. Bu hü küm le rin uy gu lan ma sý bir çok zor lu ðun ve te red -
düt le rin or ta ya çýk ma sý na se bep ol mak ta dýr. Bu da ðý nýk lý ðý gi der mek için, hu ku ken ve fii len gün de -
me ge le bi le cek ih ti mal ler bi ra ra ya top lan mýþ ve Ta sa rý nýn 1159 ilâ 1160 ýn cý mad de le rin de dü zen -
len miþ tir. Mad de le rin il ki, yük le me nin ya pýl ma sý na ka lý cý en gel le rin çýk mýþ ol du ðu hal le ri, 1160 ýn -
cý mad de ise sü re le rin so na er me si ha lin de or ta ya çý kan ih ti mal le ri üç fýk ra ha lin de dü zen le mek te -
dir. Bu iki hü küm ile, uy gu la ma da sa yý sýz so ru nun ya þan dý ðý bir alan da, sis te ma tik ve sa de çö züm -
ler ge ti ril miþ tir.

Bu na kar þý lýk, 1158 in ci mad de nin ge rek çe sin de de açýk lan dý ðý gi bi, 6762 sa yý lý Ka nu nun “piþ -
man lýk nav lu nu” hak kýn da ki hü küm le ri, Ta sa rý nýn 1158 ilâ 1160 ýn cý mad de le ri bun la rýn ye ri ni al -
dý ðý için, Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

Mad de 1159 - Uy gu la ma da, ta þý yan lar için bü yük önem ta þý yan bir so run, ha zýr lýk ih ba rýn da bu -
lu nul duk tan son ra yük le me ye ri nin ta yin edil me me si ve ya yük le me nin baþ la ma ma sý ne de niy le ge mi -
nin ba zen haf ta lar ca de mir ye rin de bek le mek zo run da kal ma sý dýr. Bu hal ler de, yük le me nin ya pý lýp ya -
pýl ma ya ca ðý hu su sun da bi le te red düt ler or ta ya çý ka bi lir. Onun için böy le hal ler de, her iki ta raf ba ký -
mýn dan açýk bir dü zen le me ya pýl ma sý na ih ti yaç var dýr. Ta sa rý nýn 1159 un cu mad de si ile bu ih ti ya cýn,
Borç lar Ka nu nu nun 94 ün cü mad de si ne pa ra lel bir dü zen le mey le gi de ril me si amaç lan mýþ týr. Bu na
gö re ta þý yan, ta þý ta na fes hi ih bar ede bi lir. Mad de nin ikin ci ilâ dör dün cü cüm le le ri ne gö re bu ih bar,
sü ras tar ya sü re si nin ka rar laþ tý rýl mýþ olup ol ma ma sý na gö re fark lý ta rih ler de so nuç do ðu ra cak týr. Fes -
hin hü küm ifa de et me ye baþ la ma sýy la bir lik te ta þý yan, söz leþ me ta þý tan ta ra fýn dan fes he dil sey di
1158 in ci mad de ye gö re han gi hak la rý kul la na cak idiy se, ay ný hak lar dan ya rar la na bi le cek tir.

Mad de 1160 - Mad de, yük le me ve sü ras tar ya sü re le ri nin bi ti min de, yük le me nin he nüz ta mam -
lan ma dý ðý hal le ri dü zen le mek te dir. 6762 sa yý lý Ka nun da çe þit li hü küm le re da ðýl mýþ ve ek sik ele
alýn mýþ olan ih ti mal le rin tü mü nün, Ta sa rý nýn bu mad de sin de çö zü me ka vuþ tu rul ma sý amaç lan mýþ -
týr. Bi rin ci fýk ra da ele alý nan var sa yým da sü re ler dol muþ tur ama ta þý tan, ta þý ya na açýk bir ta li mat ve -
re rek ge mi nin bek le til me si ni ta lep et miþ tir. Ta þý yan böy le bir ta li ma ta uyup uy ma mak ta ser best tir;
eðer bek le me ye de vam eder se bi rin ci fýk ra nýn ikin ci cüm le sin de ön gö rü len ta lep ler de bu lu na bi le -
cek tir; bu na kar þý lýk ta þý yan ge mi yi bek le mek is te mez se, ikin ci fýk ra nýn ikin ci ilâ dör dün cü cüm le -
le rin de sa yý lan hak lar dan ya rar la na bi le cek tir.

Ýkin ci fýk ra da ön gö rü len var sa yým da sü re ler dol muþ tur ama ta þý tan, ta þý ya na açýk bir ta li mat ve -
re rek ge mi nin yo la çýk ma sý ný ta lep et miþ tir. Ta þý yan böy le bir ta li ma ta uy mak zo run da dýr; an cak ge -
mi nin ek sik yük ile yo la çýk ma sý ne de niy le za rar gör me me si için bu fýk ra nýn (a) ilâ (d) bent le rin de
sa yý lan ta lep ler de bu lu na bi le cek tir. Bu fýk ra dü zen le nir ken, ay ný var sa yý mý “Ta þý ma Ýþ le ri” için dü -
zen le yen Ta sa rý nýn 866 ncý mad de siy le uyum sað lan mýþ týr.

Üçün cü fýk ra da dü zen le nen var sa yým da ise sü re ler dol muþ tur ama ta þý tan, ta þý ya na her han gi bir
ta li mat ver me miþ tir. Bu hal ler için ta þý ya na, ta þý ta na bir ih tar da bu lun duk tan son ra se çim lik hak lar ta -
nýn mýþ týr. Bu dü zen le me sa ye sin de ta þý yan, ken di si için en el ve riþ li olan çö zü mü ter cih ede bi le cek tir.

Bu mad de de ta þý ta na ta nýn mýþ olan ta li mat ver me hak la rý, 1152 nci mad de nin dör dün cü fýk ra -
sý uya rýn ca üçün cü bir ki þi nin yük le ten ola rak be lir len di ði hal ler de da hi ta þý ta na ait ka la cak týr. Ta -
þý tan, Ta sa rý nýn 1155 in ci mad de si nin dör dün cü fýk ra sý, 1200 ün cü mad de si ve baþ ka hü küm le ri uya -
rýn ca ta þý ya nýn ala cak la rý nýn borç lu su dur. Do la yý sýy la, ta þý tan dan fark lý bir ki þi ol ma sý ha lin de yük -
le te nin, bu mad de ye gö re ta li mat lar ve re rek ta þý ta ný borç al tý na sok ma sý, hu ku ken ve fii len isa bet -
siz ola cak týr.
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Mad de 1161 - Tek bir nav lun söz leþ me si ne is ti na den eþ ya nýn bir den çok yük le ten den tes lim
alýn ma sý hal le riy le uy gu la ma da, özel lik le tan ker ta þý ma la rýn da kar þý la þýl mak ta dýr. Bu hal ler de, yük -
le me ve sü ras tar ya sü re le ri ile fe sih hak la rý na iliþ kin ku ral la rýn na sýl uy gu la na ca ðý so ru nu hak kýn -
da, 6762 sa yý lý Ka nun da bir dü zen le me bu lun ma mak ta dýr. Bu boþ lu ðu dol dur mak ama cýy la 1161 in -
ci mad de sevk edil miþ tir. Ta þý ya nýn tek bir söz leþ me uya rýn ca tek bir ta þý ma bor cu bu lun du ðun dan,
bir den çok yük le te nin ta yin edil me siy le ta þý ya nýn du ru mu aðýr laþ tý rýl ma ma lý dýr. Mad de nin ilk iki
cüm le sin de bu il ke ifa de edil miþ tir. Bu na kar þý lýk, ti carî açý dan da yük le ten le rin men fa ati nin ko run -
ma sý ge rek ti ðin den, mad de nin üçün cü cüm le sin de ki ku ral lar la den ge sað lan mýþ týr.

Mad de 1162 - Ta þý ya nýn, ay ný yol cu luk için bir den çok nav lun söz leþ me si yap mýþ ol du ðu (ya -
ni Ta sa rý nýn 1138 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben di uya rýn ca “ge mi nin bir kýs mý nýn ya da
bel li bir ye ri nin tah sis” edil di ði) hal ler de, yük le me ve sü ras tar ya sü re le ri ile fe sih hak la rý na iliþ kin
ku ral la rýn na sýl uy gu la na ca ðý, Alm. TK.’nýn 587 nci pa rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý
Ka nu nun 1045 in ci mad de sin de dü zen len miþ tir. Bu hük mün sa de leþ ti ril me si ve Ta sa rý da ka bul edil -
miþ olan ye ni hü küm ler le uyum laþ tý rýl ma sý ge rek miþ tir. Te mel il ke ola rak bu ra da her ta þý tan, ta þý -
yan la ba ðým sýz bir söz leþ me iliþ ki si için de ola cak týr; bu ne den le her söz leþ me açý sýn dan sü re le re ve
fes he iliþ kin ku ral lar ay rý ay rý iþ le ti le cek tir.

1163 ilâ 1165 in ci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
6762 sa yý lý Ka nu nun kýr kam bar söz leþ me si ne iliþ kin hü küm le rin de de ði þik lik ya pýl ma sý ný ge -

rek ti re cek so run lar tes pit et mek müm kün ol ma mýþ týr. Bu yüz den, Ta sa rý ya alý nan hü küm ler de, bu
mad de ler ne re dey se ay nen ko run muþ tur. Yal nýz, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1048 in ci mad de si, çað daþ
de niz iþ let me ci li ði çer çe ve sin de bu hük me ge rek kal ma dý ðý için, ka nun dan çý kar týl mýþ týr.

Mad de 1163 - Alm. TK.’nýn 588 in ci pa rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun
1046 ncý mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Bi rin ci ve üçün cü fýk ra da ya pý lan de ði þik -
lik ler, Ta sa rý nýn di ðer hü küm le riy le (1152 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 1159 un cu mad de nin bi rin -
ci cüm le si) uyum sað lan ma sý ama cýy la ya pýl mýþ týr.

Mad de 1164 - Alm. TK.’nýn 589 un cu pa rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun
1047 nci mad de sin den, di li gün cel leþ ti ri le rek ve ikin ci fýk ra da ya pý lan at fýn ye ri ne doð ru dan uy gu -
la na cak ku ral lar bil di ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1165 - Bi rin ci fýk ra, Alm. TK.’nýn 591 in ci pa rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 1049 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan, di li gün cel leþ ti ri le rek ve “yük le ten” ek le -
ne rek alýn mýþ týr. Ýkin ci fýk ra, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1049 un cu mad de si ne Ad li ye En cü me ni ta ra fýn -
dan ek len miþ ti; ve ri len ge rek çe, ye ni dü zen le me açý sýn dan da ye rin de gö rül dü ðün den, hük mün ko -
run ma sý yo lu na gi dil miþ tir.

Mad de 1166 - Ta sa rý nýn 1142 nci mad de sin den bo þalt ma li ma ný na uyar la na rak alýn mýþ týr.
O mad de için ve ril miþ olan ge rek çe ler, bu ra da da ay nen ge çer li dir.

Mad de 1167 - Ta sa rý nýn 1143 ün cü mad de si de dik ka te alý na rak, Alm. TK.’nýn 593 ün cü pa -
rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1051 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek
alýn mýþ týr.

Mad de 1168 - Ta sa rý nýn 1152 nci mad de sin den bo þalt ma li ma ný na uyar la na rak alýn mýþ týr.
O mad de için ve ril miþ olan ge rek çe ler, bu ra da da ay nen ge çer li dir. 

Ha zýr lýk ih ba rý ve ril dik ten son ra bo þalt ma sü re si nin ne za man baþ la ya ca ðý ve ya naþ ma ya hut
baþ ka ca bo þalt ma en gel le ri nin or ta ya çýk ma sý ha lin de çö zü mün ne ola ca ðý Ta sa rý nýn 1169 un cu
mad de sin de ele alýn mýþ týr.
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Mad de 1169 - Ta sa rý nýn 1153 ün cü mad de sin den bo þalt ma li ma ný na uyar la na rak alýn mýþ týr.
O mad de için ve ril miþ olan ge rek çe ler, bu ra da da ay nen ge çer li dir. Dü zen le me ya pý lýr ken, 6762 sa -
yý lý Ka nu nun mu ha fa za edi len hü küm le ri þun lar dýr: Bi rin ci fýk ra nýn bi rin ci cüm le si nin ilk ya rý sý,
me haz Alm. TK.’nýn 594 ün cü pa rag ra fý nýn üçün cü fýk ra sýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 1052 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin den; üçün cü fýk ra, me haz Alm.
TK.’nýn 594 ün cü pa rag ra fý nýn be þin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin den ik ti bas edil miþ olan 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 1052 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn -
mýþ týr. Ay rý ca Alm. TK.’nýn 595 in ci pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 1053 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan ku ral, Ta sa rý nýn ikin ci fýk ra sýn da ye -
ni den dü zen len miþ tir.

Mad de 1170 - Ta sa rý nýn 1154 ün cü mad de sin den bo þalt ma li ma ný na uyar la na rak alýn mýþ týr.
O mad de için ve ril miþ olan ge rek çe ler, bu ra da da ay nen ge çer li dir. Dü zen le me ya pý lýr ken, 6762 sa -
yý lý Ka nu nun mu ha fa za edi len hü küm le ri þun lar dýr: Bi rin ci fýk ra, me haz Alm.TK.’nýn 594 ün cü pa -
rag ra fý nýn dör dün cü fýk ra sýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1052 nci mad de si nin ikin -
ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin den; ikin ci fýk ra, me haz Alm. TK.’nýn 595 in ci pa rag ra fý nýn ikin ci ve
üçün cü fýk ra la rýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1053 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra -
sýn dan di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1171 - Ta sa rý nýn 1155 in ci mad de sin den bo þalt ma li ma ný na uyar la na rak alýn mýþ týr.
O mad de için ve ril miþ olan ge rek çe ler, bu ra da da ay nen ge çer li dir. Alm. TK.’nýn 594 ün cü pa rag -
ra fý nýn al týn cý fýk ra sýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1052 nci mad de si nin dör dün cü
fýk ra sýn da be nim se nen atýf yön te mi nin ye ri ne, uy gu la na cak ku ral la rýn bu mad de de ye ni den tas rih
edil me si ter cih edil miþ tir.

Uy gu la ma da sü rek li ola rak uyuþ maz lýk la ra yol açan bir so run, bo þalt ma li ma nýn da do ðan sü -
ras tar ya pa ra sý nýn borç lu su nun kim ola ca ðý hu su su dur. Mad de nin dör dün cü fýk ra sýn da bu so ru na
açýk bir çö züm ge ti ril miþ tir. Ta sa rý da be nim se nen ge nel il ke doð rul tu sun da, bu ra da da söz leþ me nin
âki di sý fa týy la ta þý tan, ku ral ola rak borç lu dur. Bu borç tan do ðan so rum lu luk, Ta sa rý nýn 1203 ilâ 1204
ün cü mad de le rin de gös te ri len hal ler de gön de ri le ne in ti kal ede bi le cek tir.

Mad de 1172 - Ta sa rý nýn 1156 ncý mad de sin den bo þalt ma li ma ný na uyar la na rak alýn mýþ týr.
O mad de için ve ril miþ olan ge rek çe ler, bu ra da da ay nen ge çer li dir. Bi rin ci fýk ra ya, me haz Alm.
TK.’nýn 597 nci pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sý alýn mýþ týr. Ýkin ci ilâ dör dün cü fýk ra la ra, 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 1055 in ci mad de si nin ikin ci ilâ dör dün cü fýk ra la rý di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1173 - Ta sa rý nýn 1157 nci mad de sin den bo þalt ma li ma ný na uyar la na rak alýn mýþ týr.
O mad de için ve ril miþ olan ge rek çe ler, bu ra da da ay nen ge çer li dir.

Mad de 1174 - Mad de nin baþ lý ðý, Ta sa rý nýn 1159 ilâ 1160 ýn cý mad de le ri nin baþ lý ðý ile uyum lu
hâle ge ti ril miþ tir. Mad de de yer alan dü zen le me ler, esas iti ba rýy la, me haz Alm. TK.’nýn 601 in ci pa -
rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1057 nci mad de sin den, Ta sa rý nýn sis te miy le
uyum te sis edi le rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Bo þalt ma li ma nýn da, eþ ya ta þý ya nýn zil yet -
li ðin de bu lun mak ta dýr; ta þý ya nýn ala cak la rý için de Ta sa rý nýn 1201 in ci mad de si uya rýn ca ha pis hak -
ký doð muþ tur. Bu se bep le, Ta sa rý nýn 1159 ilâ 1160 ýn cý mad de le rin de yük le me li ma nýn da ki ifa en -
gel le ri için ön gö rü len ay rýn tý lý dü zen le me ye bo þalt ma li ma ný ile il gi li ola rak ih ti yaç du yul ma mýþ týr.
Bo þalt ma li ma nýn da eþ ya hiç ve ya ge re ði gi bi te sel lüm edil mez se, ta þý yan eþ ya nýn tev dii pro se dü -
rü nü baþ la ta bi le cek ve Ta sa rý nýn 1398 ilâ 1400 ün cü mad de le ri uya rýn ca def ter tut ma usu lü nü iþ le -
te bi le cek tir. 
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Tev di pro se dü rü hak kýn da Borç lar Ka nu nu nun 91 ilâ 93 ün cü mad de le ri ne atýf ya pýl ma sý ye -
ter li gö rül müþ tür. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1057 nci mad de si, 1861 ta rih li Al man Umumî Ti ca ret Ka -
nunnâme si nin 602 ilâ 603 ün cü mad de le rin den gel mek te dir; o ta rih iti ba rýy la Al man ya’da borç lar
hu ku ku nu dü zen le yen fe de ral bir ka nun bu lun ma dý ðýn dan, te mer rüt ha lin de borç lu nun mah ke me
ma ri fe tiy le ve ya ha ri cen eþ ya nýn tev dii yo lu na baþ vu ra bi le ce ði hu su sun da açýk bir hük me ih ti yaç
bu lun mak tay dý. Oy sa, yü rür lük te ki Türk özel hu ku ku ba ký mýn dan bu hü küm ler ge rek siz dir, çün kü
Borç lar Ka nu nu nun 91 ilâ 93 ün cü mad de le ri bü tün özel hu kuk ala ný için ge çer li olan ge nel ku ral -
la rý ih ti va et mek te dir. Böy le olun ca, sa de ce bu hü küm le re atýf ya pýl ma sý ye ter li gö rül müþ tür.

Mad de 1175 - Mad de dü zen le nir ken, Alm. TK.’nýn 603 ün cü pa rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ
olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1058 in ci mad de si esas alýn mýþ, an cak Ta sa rý nýn 1162 nci mad de sin de ter -
cih edi len ifa de dik ka te alý na rak, yol la ma ya pý lan hü küm le rin her bir söz leþ me hak kýn da ge çer li ol -
du ðu açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur.

Mad de 1176 - Mad de dü zen le nir ken, Alm. TK.’nýn 604 ün cü pa rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ
olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1059 un cu mad de si esas alýn mýþ, an cak Ta sa rý nýn 1163 ün cü mad de si nin
bi rin ci fýk ra sý nýn ve 1174 ün cü mad de si nin ge rek tir di ði de ði þik lik ler ya pýl mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu -
nun 1059 un cu mad de si nin üçün cü fýk ra sý Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr, çün kü Ta sa rý nýn 1176 ncý mad de -
si nin ikin ci fýk ra sýn da ar týk 1174 ün cü mad de ye küllî atýf ya pýl mýþ týr, do la yý sýy la Ta sa rý nýn 1174 ün -
cü mad de si nin üçün cü fýk ra sý, kýr kam bar söz leþ me le rin de za ten uy gu la na cak týr.

Mad de 1177 - Mad de dü zen le nir ken, Alm. TK.’nýn 605 in ci pa rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ olan
6762 sa yý lý Ka nu nun 1060 ýn cý mad de si esas alýn mýþ, an cak Ta sa rý nýn 1138 in ci mad de sin de kul la -
ný lan te rim ler le uyum sað lan mýþ týr.

ÜÇÜN CÜ AYI RIM
Ta þý ya nýn So rum lu lu ðu ve Hak la rý

1178 ilâ 1192 nci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
De niz ti ca re ti nin en önem li ko nu la rýn dan bi ri olan “ta þý ya nýn so rum lu lu ðu”nun, bu ti ca re tin

mil let le ra ra sý bir ni te lik ta þý ma sý do la yý sýy la,  mil let le ra ra sý uy gu la ma la ra ve an laþ ma la ra uy gun bir
þe kil de dü zen len me si ge rek miþ tir. Ha len ta þý ya nýn so rum lu lu ðu nu dü zen le yen mil let le ra ra sý söz leþ -
me le ri dört alt baþ lýk ha lin de top la mak müm kün dür:

a) 1924 ta rih li Ko niþ men to ya Mü te al lik Ba zý Ka ide le rin Tev hi di Hak kýn da ki Mil let le ra ra sý
Brük sel Söz leþ me si (1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si),

b) 1968 ta rih li Brük sel-Visby Ka ide le ri (1968 ta rih li Visby Pro to ko lü ile de ðiþ ti ril miþ 1924
Brük sel Söz leþ me si),

c) 1979 ta rih li Brük sel-Visby Ka ide le ri  (1979 ta rih li Özel Çek me Hak ký Pro to ko lü ile de ðiþ ti -
ril miþ 1924 Brük sel Söz leþ me si)

d) 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý (Bir leþ miþ Mil let ler De niz de Eþ ya Ta þý ma Söz leþ me si, Ham burg).
Bu Mil let le ra ra sý Söz leþ me le rin or tak özel lik le ri þun lar dýr:
1) Bu Söz leþ me le rin hep si yük le il gi li le ri ko ru mak ama cýy la nis bi em re di ci ola rak ka le me alýn -

mýþ lar dýr. Öy le ki, bu Söz leþ me ler de ta þý ya nýn so rum lu lu ðu nu azal tan ve ya kal dý ran akdî ka yýt lar
ge çer siz sa yýl mýþ týr. Bu su ret le ta þý yan la rýn üs tün eko no mik du rum la rýn dan ya rar la nýp yük le il gi li -
le ri sö mür me si ih ti ma li nin önü ne ge çil mek is ten miþ tir. Bu na kar þý lýk, ta þý yan la rýn so rum lu luk la rý -
nýn bir ka nun hük mü ile ve ya akdî ola rak art tý rýl ma sý na izin ve ril mek te dir.

2) Bu Söz leþ me ler, mil let le ra ra sý de niz ti ca re tin de bir li ði sað la mak üze re yek ne sak ku ral lar
þek lin de ta sar lan mýþ lar dýr. So rum lu luk tan mu afi yet ka yýt la rý, iz le nen hu kuk po li ti ka sý na bað lý ola -
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rak ül ke den ül ke ye fark lý lýk lar ta þý mýþ týr. Bu yüz den ta þý ya nýn ta þý ma ta ah hü dü nün içe ri ði söz leþ -
me ye, ta ah hü de uy gu la na cak hu ku ka ve yet ki li mah ke me nin uy gu la ma sý na gö re de ðiþ miþ tir. Bu nun
so nu cun da ta þý ya nýn so rum lu lu ðu ko nu sun da, âkid dev let le ri bað la yan tek tip bir mil let le ra ra sý uy -
gu la ma yý sað la ya cak ka ide ler mey da na ge tir mek za ru re ti or ta ya çýk mýþ týr. Bu ih ti ya ca ce vap ver -
mek üze re ha zýr la nan dört Mil let le ra ra sý Söz leþ me as lýn da iki fark lý so rum lu luk re ji mi ni ak set tir -
mek te dir. Ger çek ten 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si ile ba zý ba kým lar dan onu ta mam la yan ve ya de -
ðiþ ti ren 1968 ve 1979 ta rih li Brük sel-Visby Söz leþ me si, Ýn gi liz ka nun laþ týr ma tek ni ði ne uy gun ola -
rak, ko niþ men to ge nel þart la rý gi bi tü me va rým yön te mi ile dü zen len miþ bir ku ral lar der le me si dir.
Bu na kar þý lýk, 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý, Ký ta Av ru pa sý ka nun laþ týr ma tek ni ði ile tüm den ge -
lim yön te mi ne gö re bir mil let le ra ra sý söz leþ me oluþ tu ra cak þe kil de ha zýr lan mýþ týr. Ka nun laþ týr ma
tek nik le rin de ki fark lý lýk yü zün den bu iki re jim esa sen de bir bi rin den fark lýy mýþ gi bi al gý lan mak ta -
dýr. Hal bu ki bu þek li bir fark olup, mad di hu kuk ba ký mýn dan in ce len di ðin de þu so nuç la ra va rý lýr:

a) Her iki re jim de de ta þý ya nýn so rum lu lu ðu, ta þýn mak üze re eþ ya yý tes lim al mak la onun üze -
rin de fi ilî hâki mi ye ti el de et miþ ol ma sý na da ya nýr (ex re cep tio – kabz dan do ðan so rum lu luk).

b) Her iki sis tem de de ta þý ya nýn so rum lu luk tan kur tul ma sý, ken di si nin ve ya adam la rý nýn ku sur -
suz ol du ðu nun, da ha açýk bir ifa de ile, mey da na ge len za ra rýn ted bir li bir ta þý ya nýn öze ni ile da hi
ön le ne me miþ bir olay dan (ka za dan) doð du ðu nu is pat et me si þar tý na bað lan mýþ týr.

c) 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin de ted bir li bir ta þý ya nýn ge rek li öze ni gös ter se da hi önü ne
ge çe me ye ce ði ilk ba kýþ ta an la þý lan ba zý hal ler sa yý la rak bu hal le rin so rum lu luk tan mu afi ye ti mu cip
ola ca ðý ka bul edil miþ tir (4 ün cü mad de). Bu hal ler de ta þý ya nýn ku sur suz lu ðu nu is pat mü kel le fi ye ti
yok tur. Bu na kar þý lýk, 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rýn da, Ký ta Av ru pa sý ka nun laþ týr ma tek ni ði ne
uy gun ola rak so rum lu luk tan mu afi ye ti mu cip olan hal le rin te ker te ker sa yýl ma sý yo lu na gi dil me miþ -
tir. 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 5 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, ge nel bir ifa de ile ta þý -
ya nýn ken di adam la rýy la ge mi adam la rý nýn ka za dan ve so nuç la rýn dan kur tu la bil mek için ma kul ola -
rak al ma la rý ta lep olu na bi le cek bü tün ted bir le ri al mýþ ol duk la rý ka nýt lan ma dýk ça yü kün elin de bu -
lun du ðu sü re zar fýn da on da mey da na ge le bi le cek zi ya ve ya ha sar dan so rum lu ola ca ðý ka bul edil miþ -
tir. Söz leþ me de “ka za” ta rif edil me di ði için, ka za kav ra mý na gi ren hal le rin tes pit ve tak di rin de hâki -
min ha iz ola ca ðý ge niþ tak dir yet ki si na za ra alýn dý ðýn da, uy gu la ma da bu ba kým dan 1924 ta rih li
Brük sel Söz leþ me si ile 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rýn da ka bul edi len re jim ara sýn da bü yük bir
fark ol ma dý ðý ný söy le mek faz la ha ta lý ol ma ya cak týr.

d) 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si, ge mi adam la rý nýn tek nik ku sur la rýn dan do ðan za rar lar dan
ta þý ya ný so rum lu tut ma mak ta dýr. Bu nun ge rek çe si ola rak, ge mi nin de ni ze açýl ma sý ile ta þý ya nýn ge -
mi adam la rý ve yük üze rin de fi ili ha ki mi ye ti kay bet me si gös te ril mek te dir. An cak bu gün tek no lo jik
ge liþ me kar þý sýn da bu ge rek çe özel lik le sevk ku su ru na iliþ kin ola rak bü yük öl çü de öne mi ni yi tir miþ -
tir. Ta þý yan her an ge mi ile ha ber leþ me ola na ðý na sa hip tir. Bu ra da asýl güç lük, tek nik ida re ku su ru
ile ti carî ku su run ayýr de dil me sin de or ta ya çýk mak ta dýr. Alýn ma sý ih mal edi len bir ted bi rin ne za man
ge mi nin, ne za man yü kün men fa ati ni da ha faz la il gi len dir di ði, fark lý hu kuk po li ti ka la rý na sa hip ül -
ke ler de ve fark lý mah ke me ler de ay rý ay rý de ðer len di ril mek te dir. Bu du rum ise, yük le il gi li nin ve ya
ta þý ya nýn si gor ta te mi na tý nýn kap sa mý nýn ge niþ le me si ne, böy le ce ay ný risk için iki ke re prim öden -
me si ne yol aç mak ta ve so nuç ta ta þý yan öde di ði pri mi nav lu na yan sýt tý ðýn dan bu nun kül fe ti ne yük le
il gi li ler kat lan mak ta dýr. Bu yüz den 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rýn da ta þý ya nýn adam la rý nýn tek nik
ku su run dan do la yý so rum lu luk tan kur tul ma sý na izin ve ril me miþ tir. Bu nok ta da iki re jim ara sýn da bir
fark lý lýk var dýr.
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e) 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn ön gör dü ðü re jim, tek nik ku sur is tis na sý dý þýn da bü tün esas -
lý hu sus lar da 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin re ji mi ile ör tüþ mek te dir. Ör ne ðin, her iki re jim de de
ta þý ya nýn so rum lu lu ðu sý nýr lan mýþ ve da va aç ma sü re le ri, hak dü þü rü cü sü re ile ký sýt lan mýþ týr.

f) 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý; 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si ni, 1968 ve 1979 ta rih li Pro -
to kol ler ile ya pý lan bü tün de ði þik lik le ri ve 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin uy gu lan ma sý sý ra sýn -
da or ta ya çý kan so run la rý dik ka te ala rak ha zýr lan mýþ týr. Ay rý ca, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin de
dü zen len me miþ ye ni ba zý ko nu lar 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý ha zýr la nýr ken ele alýn mýþ ve Ang -
lo-Sak son de niz ci lik uy gu la ma sý na uy gun, an cak Ký ta Av ru pa sý ka nun laþ týr ma tek ni ði ile bað da þan
bir þe kil de hük me bað lan mýþ týr. Bu ye ni hü küm ler, hiç bir þe kil de ta þý yan ile yük le il gi li ler ara sýn da
1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si ile ku rul muþ olan den ge yi de ðiþ tir me mek te dir. Bu nun is tis na sý, tek -
nik ku sur dan so rum suz luk ha li nin kal dý rýl mýþ ve yan gýn dan so rum suz luk ha li nin ise ta þý yan le hi ne
so rum suz luk ka ri ne si ön gö ren bir tarz da ye ni den ka le me alýn mýþ ol ma sý dýr.

Ba zý ek sik lik le ri ol mak la bir lik te bu özel lik le ri ile 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý, 1924 ta rih -
li Brük sel Söz leþ me si nin so rum lu luk re ji mi ne na za ran da ha tam ve da ha ile ri bir dü zen le me dir. Bu -
na rað men, 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý na ka tý lan ül ke sa yý sý ol duk ça sý nýr lý kal mýþ týr. Bu nun en
baþ ta ge len se be bi, ta þý ya nýn tek nik ku sur dan mu afi ye ti ni ön gö ren bir hük me 1978 ta rih li Ham burg
Ku ral la rýn da yer ve ril me miþ ol ma sý dýr. Ýn gil te re, Yu na nis tan gi bi ge mi ma lik le ri nin aðýr bas tý ðý ba -
zý dev let ler, ba þýn dan iti ba ren, 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý na kar þý çýk mýþ lar dýr. Bu na kar þý lýk,
fi lo su pek güç lü ol ma yýp da ha zi ya de yük ta þý tan ABD, Ka na da, Avus tral ya, gi bi ül ke ler, 1978 ta -
rih li Ham burg Ku ral la rý ný des tek le miþ ler dir. Al man ya gi bi ba zý ül ke ler de ta raf tut ma dan ge liþ me -
le ri iz le me yi ter cih et miþ tir. Ba zý dev let ler, iç hu kuk la rýn da 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý na pa ra -
lel hü küm ler içe ren ka nun lar da ka bul et miþ, an cak bu ka nun la rýn uy gu lan ma sý ný 1978 ta rih li Ham -
burg Ku ral la rý nýn üze rin de mil let le ra ra sý bir mu ta ba kat ha sýl olun ca ya ka dar er te le miþ ler dir.

Av ru pa Bir li ðin de de bu na ben zer bir ge liþ me ya þan mýþ týr. Bi lin di ði üze re Av ru pa Bir li ði üye
dev let le ri nin onay la ya ca ðý mil let le ra ra sý söz leþ me le rin tes pi tin de tek söz sa hi bi dir. Böy le ol mak la
be ra ber, Al man ya, Fran sa, Ýtal ya gi bi Bir li ði oluþ tu ran ba zý dev let le rin 1978 ta rih li Ham burg Ku ral -
la rý nýn le hin de gö rüþ bil dirme le ri an cak Ýn gil te re ve Bel çi ka gi bi ba zý dev let le rin ise, ke sin ola rak
1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý na ka týl ma nýn kar þý sýn da ol ma la rý se be biy le Bir lik ba zý ön ça lýþ ma -
lar yap tý ðý hal de 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý na ka týl ma so ru nu nu þim di lik er te lemiþ tir. As lýn da
dev let le rin 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý na ka tý lýp ka týl ma ma hu su sun da ki ka rar la rý ný et ki le yen
hu sus, on la rýn ge liþ miþ ve ya ge liþ mek te olan mil let ler ara sýn da yer al ma la rý de ðil, ken di le ri ni yük
ta þý tan ve ya ge mi sa hi bi mil let say ma la rý ile il gi li dir.

1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rýn da ta þý ya nýn tek nik ku sur dan mu afi ye ti nin kal dý rýl mýþ ol ma sý,
de niz ta þý ma sý ný ka ra ve ha va ta þý ma la rý na yak laþ týr ma ve git gi de da ha sýk kar þý la þý lan kar ma ta þý -
ma lar da uy gu la na cak or tak ve mil let le ra ra sý bir re ji min ka bu lü yö nün de ki yak la þým la rýn önü nü aç -
mýþ týr. Ha len si gor ta tek nik le ri nin ge liþ me si ve de ni ze açý lan ge mi üze rin de ki ta sar ruf ve kon trol
imkânla rý nýn art ma sý so nu cun da, so rum lu luk ba ký mýn dan de niz ta þý ma la rý nýn ka ra ta þý ma la rýn dan
fark lý bir þe kil de dü zen len me si ni hak lý gös te ren bir ge rek çe nin de kal ma mýþ ol du ðu fik ri sa vu nul -
mak ta dýr.

Hiç þüp he siz so rum lu luk re jim le rin den bi ri nin ter ci hi ge niþ öl çü de be nim se nen hu kuk po li ti ka -
sý ile il gi li dir. Ger çek te yük ta þý tan ül ke ko nu mun da ki bir dev let da hi, ti ca ret fi lo su nu, 1924 ta rih li
Brük sel Söz leþ me si nin re ji mi ni ka bul eden di ðer de niz ci (yük ta þý yan) ül ke le rin kin den da ha za rar -
lý du ru ma dü þür me mek için 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý ný ka bul den ka çýn mýþ týr.
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Tür ki ye 1955 ta rih li bir Ka nun ile 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si ne ta raf ol muþ tur. Söz leþ me -
nin Ým za Pro to ko lün de, âkid ül ke le re, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si ni di ler ler se ay nen ka bul ya
da on la rý ken di ka nun laþ týr ma tek nik le ri ni dik ka te ala rak iç hu kuk la rý na it hal yet ki si bah þe dil miþ tir.
Dev let le re böy le bir ter cih imkâný nýn ta nýn ma sý nýn se be bi, Ký ta Av ru pa sý ül ke le ri nin Ýn gi liz ka nun -
laþ týr ma tek ni ði ile ka le me alý nan Ka ide le ri o þek liy le iç hu kuk la rý na ak tar mak is te me yiþ le ri dir. Bu -
na rað men, Tür ki ye ter ci hi ni Mil let le ra ra sý Söz leþ me yi ay nen ik ti bas et mek yö nün de kul lan mýþ týr.
Al man ya ise, Ým za Pro to ko lü nün ver di ði ikin ci se çe nek ten ha re ket le 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ -
me si ni ken di iç hu kuk sis te mi ne uyar la ya rak al mýþ týr. Pek ta bii, böy le bir uyar la ma, ne ka dar dik -
kat li bir þe kil de ya pý lýr sa ya pýl sýn ha ta yap ma ris ki ni be ra be rin de ge tir mek te dir. Al man ya, uyar la -
ma es na sýn da Ýn gi liz uy gu la ma sý ný dik ka te ala rak ha zýr la nan Ka ide le ri, yi ne bu uy gu la may la ahenk
ha lin de iç hu ku ku na ak tar mak için ça ba gös ter miþ, an cak, yi ne de 1924 ta rih li Söz leþ me nin ge liþ -
me le re açýk, es nek ya pý sý ný ze de le mek ten ka çý na ma mýþ týr. Me selâ:

1 - 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si, ta þý ya ný ta þý ma söz leþ me si nin ihlâlin den do ðan ge cik me
za rar la rý da hil bü tün za rar lar dan so rum lu tut tu ðu hal de, Al man hu ku kun da, Ýn gi liz ce ay ný za man da
“za rar” an la mý na ge len iki ke li me “loss” ve ya “da ma ge”, “zi ya” ve ya “ha sar” ola rak ter cü me edil di -
ðin den, Ýn gi liz uy gu la ma sý na ay ký rý ola rak ta þý ya nýn sa de ce eþ ya da ki maddî ka yýp lar dan do la yý so -
rum lu ola ca ðý gi bi bir so nu ca va rýl mýþ týr. Böy le ce, ge cik me den do ðan eko no mik za rar lar hak kýn da,
de niz ti ca re ti nin ih ti yaç la rý dik ka te alý na rak ha zýr la nan 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin de ki dü zen -
le me nin de ðil, Borç lar Ka nu nu nun ge nel hü küm le ri nin uy gu lan ma sý ge rek ti ði ka bul olun muþ tur.

2 - 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin de ta þý ya nýn so rum lu lu ðu 100 Po und Ster ling’inin 1924 ta -
ri hin de ki al týn ola rak kar þý lý ðýy la sý nýr lan dý ðý hal de, Al man ya, bu de ðe ri al týn esa sý ný gö zet mek si zin
ken di pa ra sý na çe vir miþ ve enf las yon yü zün den ta þý ya nýn so rum lu lu ðu nu sý nýr la yan meb la ðýn de ðe -
ri nin eroz yo na uð ra ma sý na se be bi yet ver miþ tir.

3 - 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si, gü nü müz de ko niþ men to dü zen len me se da hi, ko niþ men to -
nun dü zen len me si ih ti ma li olan bü tün hal ler de ta þý ma söz leþ me si ne uy gu la na bi lir bir tarz da yo rum -
lan dý ðý hal de, Alm. TK.’nýn em re di ci hü küm le ri bu yo ru ma imkân ver me ye cek ka dar ka tý bir þe kil -
de ko niþ men to nun dü zen len me si þar tý ný ara mak ta dýr.

Tür ki ye 6762 sa yý lý Ka nun la bir lik te Alm. TK.’nýn ta þý ya nýn so rum lu lu ðuy la il gi li hü küm le ri -
ni de iç hu ku ku na ak tar mýþ, böy le ce iki fark lý so rum lu luk re ji mi or ta ya çýk mýþ týr. As lýn da her iki re -
jim de ay ný te mel le re da yan dý ðýn dan, bun lar dan bi ri nin di ðe ri ye ri ne uy gu lan ma sý çok sa kýn ca lý gö -
rül me ye bi lir. An cak, özel lik le ta þý ya nýn so rum lu lu ðu nu sý nýr la yan mik tar lar ara sýn da ki bü yük fark
ve 6762 sa yý lý Ka nu nun em re di ci hü küm le ri nin uy gu la ma sa ha sý nýn Türk ve Al man hu kuk la rýn da,
bun la rýn men þe ini teþ kil eden 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si ne na za ran da ha dar yo rum la ma sý,
böy le ce Ang lo-Sak son uy gu la ma sýn dan ay rý lýn ma sý, ta þý yan ile yük le il gi li ler ara sýn da 1924 ta rih li
Brük sel Söz leþ me si ile ku ru lan so rum lu luk den ge si nin bo zul ma sý na se be bi yet ver miþ tir. Bu dü zen -
le me ler do la yý sýy la, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si ile 6762 sa yý lý Ka nu nun em re di ci hü küm le ri
ara sýn da fark lý lýk or ta ya çýk mýþ ve bun lar dan han gi si nin uy gu la na ca ðý me se le siy le kar þý la þýl mýþ týr:

Ana ya sa nýn 90 ýn cý mad de si ile 2657 sa yý lý Mil let le ra ra sý Özel Hu kuk ve Usul Hu ku ku Hak -
kýn da Ka nu nun 1 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý na gö re, mil let le ra ra sý bir an laþ ma ni te li ðin de ki 1924
ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin uy gu lan ma þart la rý oluþ tu ðun da, bu Söz leþ me, 6762 sa yý lý Ka nu nu
hü küm le ri ne na za ran ön ce lik le uy gu lan mak zo run da dýr. Bu zo run lu luk as lýn da Tür ki ye Cum hu ri ye -
ti nin, Söz leþ me yi onay lar ken gir di ði mil let le ra ra sý ta ah hü dün de bir so nu cu dur. Ken di ala ný na gi ren
hu sus lar da 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si, sev ke di li þi ni mu cip olan ga ye le ri dik ka te alý na rak uy -
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gu lan mak ge re kir. Bu na gö re ön ce 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin uy gu la ma ala ný tes pit edil -
me li dir. Söz leþ me nin 10 un cu mad de si ne gö re nav lun söz leþ me si nin âkid dev let ül ke le rin den bi rin -
de ak de dil di ði (me selâ ko niþ men to nun, yük se ne di nin ve ya elek tro nik ko niþ men to nun bu yer ler de
dü zen len di ði) bü tün hal ler de uy gu la na ca ðýn dan, nav lun söz leþ me si Tür ki ye’de ve ya di ðer bir âkid
dev let ül ke sin de dü zen len di ði tak dir de, 6762 sa yý lý Ka nun hü küm le ri nin uy gu lan ma sý ih ti ma li ne -
re dey se kal ma mak ta dýr. Önem le be lirt mek ge re kir ki, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin de, sö ze da -
ya lý bir yo rum esas alý na cak olur sa, iç ve dýþ ta þý ma ay rý mý da hi ya pýl ma mak ta dýr. 6762 sa yý lý Ka -
nu nun hü küm le ri, an cak, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin uy gu la ma ala ný na gir me yen ta þý ma
söz leþ me le ri için pra tik önem ta þýr. Ör ne ðin, ko niþ men to âkid ol ma yan bir dev let ül ke sin de dü zen -
len miþ ola bi lir. 

Av ru pa Bir li ði’nin da hi he nüz bir ka rar ve re me di ði þu aþa ma da, 1978 ta rih li Ham burg Ku ral -
la rý ný ka bul et mek te ace le ci dav ran ma yýp, Bir li ðin bu ko nu da ala ca ðý ka ra rý bek le mek da ha uy gun -
dur. Esa sen 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý onay la na cak olur sa, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin -
den fark lý ola rak, bu nun ay nen iç hu ku ka il ti bas edil me si zo run lu ol du ðun dan, Ta sa rý nýn il gi li hü -
küm le ri nin ay nen 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý doð rul tu sun da de ðiþ ti ril me si ge re ke cek tir.

Do la yý sýy la, þim di ye ka dar ol du ðu gi bi, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin sis te mi nin ko run -
ma sý ve 1968 ile 1979 ta rih li Pro to kol ler doð rul tu sun da ta mam lan ma sý ge rek miþ tir. Âkid dev let ler -
den bi ri nin ül ke sin de dü zen le nen ko niþ men to la ra 6762 sa yý lý Ka nu nun hü küm le ri de ðil, 1924 ta rih -
li Brük sel Söz leþ me si uy gu la na ca ðýn dan, Ta sa rý da sa de ce 1968 ile 1979 ta rih li Pro to kol ler doð rul -
tu sun da de ði þik lik ler yap mak ye ter li ol ma ya cak týr. 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin de de ði þik lik
ve on la ra ilâve ler ya pan bu me tin le rin de, Ana ya sa nýn 90 ýn cý mad de si çer çe ve sin de onay lan ma sý
ge re ke cek tir.

Bu açýk la ma la ra uy gun ola rak, Ta sa rý da, 6762 sa yý lý Ka nu nun ta þý ya nýn so rum lu lu ðu na iliþ kin
hü küm le ri, 1979 ta rih li ÖÇH Pro to ko lü ile de ði þik Brük sel-Visby Söz leþ me si esas alý na rak ve bu
Söz leþ me ile tam bir uyum sað la na rak ye ni den dü zen len miþ tir. Bu hü küm ler de mev cut ek sik lik ler
ve yo ru ma açýk hu sus lar ise, on yýl lýk bir eme ðin ürü nü olan ve da ha mo dern iliþ ki le ri he sa ba ka tan
1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rýn dan alýn mak su re tiy le Ta sa rý ta mam lan mýþ týr.

Ta þý ya nýn so rum lu lu ðu na iliþ kin hü küm le rin uy gu la ma ala ný çi zi lir ken, Ta sa rý nýn 852 ilâ 853
ün cü, 902 ilâ 905 in ci ve 926 ncý mad de le ri nin de göz önün de bu lun du rul ma sý ge rek mek te dir.

Mad de 1178 - 6762 sa yý lý Ka nu nun ta þý ya nýn so rum lu lu ðu ile il gi li hü küm le ri nin me ha zý ný teþ -
kil eden Alm. TK. hü küm le ri ha zýr la nýr ken 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si Ým za Pro to ko lü nün ver -
miþ ol du ðu yet ki ye is ti na den bu Söz leþ me hü küm le ri Al man iç hu ku ku na ay nen de ðil, fa kat uyar -
la na rak ak ta rýl mýþ týr. Bu uyar la ma sý ra sýn da 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin 3 ün cü mad de si nin
ikin ci fýk ra sýn da ve 4 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (q) ben din de yer alan, ge nel ola rak “ta þý ya -
nýn so rum lu ol du ðu hal ler” ile “so rum lu ol ma ya ca ðý hal ler” tek bir mad de de ya ni 606 ncý pa rag raf -
ta (6762 sa yý lý Ka nu nun 1061 in ci mad de si) dü zen len miþ tir. Al man ka nun ko yu cu nun ter ci hi çe þit li
açý lar dan 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin yek ne sak dü zen le me siy le çe liþ mek te olup dü zel til me -
si ge rek miþ tir.

1) Ta þý ya nýn so rum lu ola ca ðý ve ol ma ya ca ðý hal ler ay nen 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin de
ol du ðu gi bi ay rý ay rý hü küm ler de dü zen len miþ böy le ce da ha açýk bir so rum lu luk re ji mi ka bul olun -
muþ tur. Bu mak sat la, Ta sa rý da 6762 sa yý lý Ka nu nun 1061 in ci mad de sin de ki dü zen le me nin ak si ne,
ilk ola rak sa de ce ta þý ya nýn so rum lu lu ðu na yol açan se bep ler hük me bað lan mýþ týr. Böy le bir dü zen -
le me, ka ra ta þý yý cý sý nýn so rum lu lu ðu hak kýn da ka bul olu nan dü zen le me ile de uyum ha lin de dir.
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2) 6762 sa yý lý Ka nu nun 1061 in ci mad de sin de, ta þý yan mal la rýn yük le til me si, is ti fi ta þýn ma sý,
el den ge çi ril me si ve bo þal týl ma sýn da ted bir li bir ta þý ya nýn dik kat ve ih ti ma mý ný gös ter mek le yü küm -
lü tu tul muþ tur. Bu ra da mü kel le fi yet sa de ce ta þý ya nýn ta þý ma söz leþ me si ile üst len di ði ta þý ma iþ le rin -
de ted bir li bir ta þý ya nýn dik kat ve öze ni ni gös ter me si ne yö ne lik ol du ðun dan ilk fýk ra ya  “nav lun söz -
leþ me si nin ifa sýn da, özel lik le” iba re si ek len miþ, böy le ce mad de de sa yý lan iþ le rin ak si ka rar laþ tý rýl -
ma dýk ça ta þý ya nýn ifa bor cu na gir di ði ve ge mi nin “ti carî yö ne ti mi”ne ait ol du ðu vur gu lan mýþ týr.
1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin de yer al dý ðý hal de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1061 in ci mad de sin de sa -
yýl ma yan “ko run ma sý, ne za re ti” ke li me le ri de met ne da hil edil miþ tir.

3) 6762 sa yý lý Ka nu nun 1061 in ci mad de sin de Al man ka nun ko yu cu nun yap tý ðý ter cih doð rul -
tu sun da, ta þý ya nýn sa de ce yü kün zý ya ve ya ha sa rýn dan ya ni yük te ki mad di ka yýp lar dan so rum lu tu -
tu la ca ðý be lir til miþ tir. As lýn da, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin de ki “per te ou dom ma ge” te rim le -
ri eþ ya nýn zý ya ve ya ha sa rýn dan baþ ka ge cik me den do ðan za rar la rý da kap sa mak ta dýr. Fa kat bu te -
rim ler Al man ve Türk Hu ku ku na sa de ce zý ya ve ha sar ola rak ak ta rýl mýþ týr. Bu sý nýr la ma ge cik me -
nin ta þý ma cý lýk ta ola ðan kar þý lan dý ðý 1960’lý yýl la ra ka dar kay da de ðer so nuç lar do ður ma mýþ sa da,
za ma nýn da tes li min bü yük önem ta þý dý ðý gü nü müz de ta þý ya nýn ge cik me den do ðan so rum lu lu ðu
hak kýn da de niz ti ca re ti nin özel lik le ri ni yan sý tan ti carî hü küm ler ye ri ne, Borç lar Ka nu nu nun ge nel
hü küm le ri nin uy gu lan ma sý nýn ge rek ti ði nin sa vu nul ma sý na yol aç mýþ týr. Bu hu su su açýk lý ða ka vuþ -
tur mak mak sa dýy la Ta sa rý da, ta þý ya nýn yü kün sa de ce zý ya ve ya ha sa rýn dan de ðil, ge cik me sin den do -
ðan za rar lar dan da so rum lu ol du ðu na da ir bir ek le me ya pýl mýþ týr. Bu ek le me, bir yan dan 1978 ta -
rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 5 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na, di ðer yan dan da Ta sa rý nýn “ka ra ta -
þý yý cý sý nýn so rum lu lu ðu”na iliþ kin dü zen le me si ne uy gun dur.

4) Ta þý ya nýn so rum lu ðu eþ ya üze rin de ki fi ili hâki mi ye ti ne, bu hâki mi yet ise nor mal þart lar da
eþ ya nýn te sel lüm edil miþ ol ma sý na, ya ni ta þý ya nýn fi ilî hâki mi ye tin de bu lun ma sý na bað lý dýr. Bu
mak sat la, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1061 in ci mad de sin de ta þý ya nýn so rum lu lu ðu için zý ya ve ya ha sa rýn
eþ ya nýn ta þý yan ca te sel lüm edil di ði an dan tes lim edil di ði ana ka dar ge çen sü re içe ri sin de mey da na
gel me si þar tý ko þul muþ tur. Tes lim, ta þý ma hu ku kun da mad di bir fi il den zi ya de hu kukî bir iþ lem ola -
rak ni te len di ril di ðin den yük le me li ma nýn da ta þý ya nýn eþ ya yý te sel lü mü için yük le ten ile ta þý ya nýn,
var ma li ma nýn da eþ ya nýn tes li mi için ise, gön de ri len ile ta þý ya nýn an laþ mýþ ol ma la rý ge rek mek te dir.
Bu an laþ ma un su ru bir çok ih ti la fýn doð ma sý na yol aç mak ta dýr. Gü nü müz ta þý ma cý lý ðýn da eþ ya ço -
ðun luk la yük le ten ta ra fýn dan li man ida re si ne tes lim edil dik ten son ra ta þý yan ta ra fýn dan tes lim alýn -
mak ta ve ta þý yan ca li man ida re si ne tes lim edil dik ten son ra gön de ri len ce te sel lüm edil mek te dir. Yü -
rür lük te ki dü zen le me ye gö re tes li min ger çek le þip ger çek leþ me di ði ni be lir le ye bil mek için li man ida -
re le ri nin ki min tem sil ci si ol du ðu tar tý þýl mýþ ve fark lý so nuç la ra va rýl mýþ týr. Bu ra da ki so run, eþ ya li -
man ida re le ri nin elin de iken ta þý ya nýn onun üze rin de fi ili ha ki mi ye ti nin bu lu nup bu lun ma dý ðý nýn
tes bi ti dir. Bu ko nu lar da açýk bir ku ra lýn ka bu lü ne ge rek ol du ðu dik ka te alýn mýþ ve 1978 ta rih li Ham -
burg Ku ral la rý nýn 4 ün cü mad de si, Ta sa rý nýn 1178 in ci mad de si nin ikin ci ve üçün cü fýk ra la rý na ek -
len miþ tir.

5) Ta sa rý nýn 1178 in ci mad de sin de han gi hal ler de ge cik me den bah se di le ce ði ve bu nun zi ya sa -
yý la bil me si nin þart la rý, 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 5 in ci mad de si nin ikin ci üçün cü fýk ra la rý
dik ka te alý na rak dü zen len miþ tir. Bu dü zen le me tar zý, ta þý ma hu ku ku nun ge nel pren sip le ri ile de
ahenk ha lin de dir. De niz ta þý ma cý lý ðýn da 60 gün lük bir ge cik me yi zi ya ola rak ni te len dir me ye yö ne -
lik bir an la yýþ bu lun mak ta dýr. Bu sü re ha va ve ka ra ta þý ma la rýn da da ha ký sa dýr.
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1179 ilâ 1183 ün cü Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
6762 sa yý lý Ka nun da so rum lu luk tan kur tul ma hal le ri, 1061 ilâ 1063 ün cü mad de le re ser piþ ti ril -

miþ tir. Alm. TK.’dan esin le ne rek ya pý lan bu dü zen le me, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin 4 ün -
cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn üç ay rý baþ lýk ha lin de ele alýn ma sý ih ti ya cýn dan doð muþ tur. 1924 ta -
rih li Brük sel Söz leþ me si ta þý ya nýn so rum lu ol ma ya ca ðý hal le ri, bir ko niþ men to da sa yý lý yor muþ gi bi
ara la rýn da fonk si yo nel bir ayý rým yap mak sý zýn tek bir mad de nin (a) ilâ (q) bent le ri ara sýn da top la -
mýþ týr. Oy sa, bu hal ler den (q) ben din de ge nel ola rak ta þý ya nýn so rum lu tu tul ma dý ðý bir ha lin (ka za -
nýn, ya ni ku sur dan ile ri gel me yen, ta þý ya na ve adam la rý na is nad edi le me yen bir se be bin); (a) ve (b)
bent le rin de ta þý ya nýn ken di adam la rý nýn fi il le rin den so rum lu tu tu la ma ya ca ðý özel iki ha lin (tek nik
ku su run ve yan gý nýn); (c) ilâ (p) bent le rin de ise ta þý ya ný so rum lu luk tan de ðil, ku sur suz lu ðu nu is pat
yü kün den kur ta ran, di ðer bir ifa de ile ta þý ya nýn ku sur suz sa yýl dý ðý hal ler ele alýn mýþ týr. 1924 ta rih li
Brük sel Söz leþ me sin de ol du ðu gi bi, ta þý ya nýn so rum lu ol ma ya ca ðý hal ler 6762 sa yý lý Ka nu nun 1061
in ci mad de sin den fark lý ola rak ay rý bir ký sým da bir ara ya top lan mýþ týr.

Mad de 1179 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1061 in ci mad de si nin son cüm le si ile 1062 nci mad de si -
nin ilk fýk ra sý ge nel ola rak ta þý ya nýn so rum lu ol ma ya ca ðý hal le ri (ta þý ya na ve ya adam la rý na is nad
edi le me yen se bep le ri) ifa de ede cek tarz da tek bir mad de de bir leþ ti ril miþ ve 1924 ta rih li Brük sel
Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (q) ben di ne uy gun ola rak ta þý ya nýn so rum lu luk -
tan kur tul ma sý için hem za ra rýn se be bi ni, hem de bu se be bin do ðu mun da ken di si nin ve ya adam la rý -
nýn ku su ru nun bu lun ma dý ðý ný is pat la ma sý ge rek ti ði vur gu lan mýþ týr. Ta þý ya nýn adam la rý te ri mi, ta þý -
ma cý lýk la il gi li mah ke me ka rar la rý dik ka te alý na rak ta ným lan mýþ týr. Bu na kar þý lýk, 1924 ta rih li Söz -
leþ me nin 4 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ge çen “ve ge mi so rum lu de ðil dir” iba re si Ta sa rý ya
alýn ma mýþ týr, çün kü bir yan dan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1235 in ci mad de si nin ye din ci ben di de Ta sa -
rý ya alýn ma mýþ, di ðer yan dan da Ta sa rý nýn 1062 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si ge -
mi adam la rý nýn ku su ru ba ký mýn dan do na tan hak kýn da, Ta sa rý nýn 1191 in ci mad de si de ge nel ola rak
fi ili ta þý yan hak kýn da za ten bu ku ra lý sevk et miþ tir.

Mad de 1180 - 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (a) ve
(b) bent le ri ne uy gun olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1062 in ci mad de si nin ikin ci ve üçün cü fýk ra la rýn dan
an la tý mý sa de leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1181 - Da ha ön ce 6762 sa yý lý Ka nu nun 1063 ün cü mad de si ile 1924 ta rih li Brük sel
Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da hük me bað la nan ta þý ya nýn so rum lu ol ma ya ca ðý
bu hal, 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 5 in ci mad de si nin al týn cý fýk ra sýn da ki an la tý ma uy gun ola -
rak ay rý bir mad de de dü zen len miþ tir. Can kur tar ma ya yö ne lik bir te þeb büs te onun ma kul olup ol -
ma dý ðý önem ta þý mak sý zýn bun dan do ðan za rar lar dan ta þý yan so rum lu tu tu la maz. Bu na kar þý lýk, ta -
þý ya nýn, bir üc ret kar þý lý ðýn da yap tý ðý mal kur tar ma te þeb bü sün den do ðan za ra rý taz min et me yü -
küm lü lü ðü bu te þeb bü sün ma kul bir ha re ket teþ kil et me si þar tý na bað lan mýþ týr.

Mad de 1182 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1063 ün cü mad de si ile 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin
4 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (c) ilâ (p) bent le rin den baþ lý ðý de ðiþ ti ril mek su re tiy le alýn mýþ;
Ta sa rý nýn 1181 in ci mad de sin de ay rý ca dü zen len miþ ol ma sý se be biy le kur tar ma hâli ne bu mad de de
yer ve ril me miþ tir. Ta sa rý nýn 1179 un cu mad de sin de so rum lu luk tan kur tu la bil me si için ta þý ya nýn za -
ra rýn se be bi ni ve bu se be bin ger çek leþ me sin de ge rek ken di si nin, ge rek adam la rý nýn ku su ru nun bu -
lun ma dý ðý ný is pat et me si þart ko þul du ðu hal de bu mad de de ya zý lý hal ler de ak si is pat lan ma dýk ça ta -
þý ya nýn ve adam la rý nýn ku su ru nun ol ma dý ðý ve za rar ile se bep ara sýn da uy gun il li yet ba ðý nýn bu lun -
du ðu var sa yýl mak ta dýr.
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Mad de 1183 - 6762 sa yý lý Ka nun da ve 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin de bu lun ma yan bu
hük me, mil let le ra ra sý sa ha da yek ne sak bir uy gu la ma oluþ tu ra bil mek mak sa dýy la 1978 ta rih li Ham -
burg Ku ral la rý nýn 5 in ci mad de si nin ye din ci fýk ra sýn da yer ve ril miþ tir. Her ne ka dar Ký ta Av ru pa sý
hu ku kun da, se beb le rin bir leþ me si ha lin de taz mi na ta hük me di lip hük me di le me ye ce ði, hük me di le bi -
le cek se bu nun mik ta rý “uy gun il li yet ba ðý te ori si”nden ha re ket le ta yin edil mek te ise de, 1978 ta rih -
li Ham burg Ku ral la rýn da yer alan bu hük mün Ta sa rý ya alýn ma sý uy gun gö rül müþ tür.

Mad de 1184 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1065 in ci ve 1068 in ci mad de le rin den eþ ya nýn mu aye ne si -
ni ta lep ede bi le cek ler ara sý na ta þý yan da ek le ne rek ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Me haz Alm.
TK.’nýn 610 un cu pa rag ra fý ter cü me edi lir ken “res men ta yin olun muþ eks per ler” ola rak Ka nu na ge -
çen iba re, “yet ki li uz man lar” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir, çün kü bu tür uz man lar için “res mi ta yin” usu lü
bu lun ma yýp, yü rür lük te ki mev zu ata gö re “si gor ta uz man la rý”na yet ki ve ril me si söz ko nu su dur. Ýle ri -
de, baþ ka uz man grup la rý na da yet ki ve ri le bi le ce ði dü þü nü le rek, ge nel bir iba re ter cih edil miþ tir.

Mad de 1185 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1066 ncý mad de sin den, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si -
nin 3 ün cü mad de si nin al týn cý fýk ra sý, 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 19 un cu mad de si ile ya pý -
lan de ði þik lik ler ve mil let le ra ra sý uy gu la ma göz önün de bu lun du ru la rak alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka -
nun da dü zen len me miþ olan, ta þý ya nýn eþ ya nýn geç tes li min den so rum lu lu ðu hak kýn da, 1978 ta rih li
Ham burg Ku ral la rý nýn 19 un cu mad de si nin be þin ci fýk ra sý uya rýn ca alt mýþ gün lük bir ih bar sü re si
ta nýn mýþ týr. Zi ya ve ya ha sar dan fark lý ola rak za ma nýn da ih bar edil me yen ge cik me den do ðan za rar -
lar dan ta þý ya nýn so rum lu ol ma ya ca ðý tas rih edil miþ tir. Bu mad de nin son fýk ra sýn da ise ken di le ri ne
ih bar da bu lu nu la bi le cek kim se ler sa yýl mýþ týr.

Mad de 1186 - Ta þý ya nýn so rum lu lu ðu nun sý ný rý na da ir 6762 sa yý lý Ka nu nun 1112 ilâ 1116 ncý
mad de le ri, Ta sa rý nýn bu mad de sin de top lan mýþ týr. Mil let le ra ra sý de niz, ha va ve ka ra ta þý ma hu kuk -
la rýn da ki ge liþ me ler dik ka te alý na rak 6762 sa yý lý Ka nu nun gü nü müz ih ti yaç la rý ný kar þý la ma yan hü -
küm le ri, 1979 ta rih li Pro to kol ile de ði þik Brük sel-Visby Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin be þin ci
fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Mad de ka le me alý nýr ken, ay ný hu sus la rý dü zen le yen Ta sa rý nýn 882 in ci ve 899
un cu mad de le rin de kul la ný lan ifa de ler le bir lik sað lan ma sý na özen gös te ril miþ tir.

1979 Pro to ko lü nün II in ci mad de si ile de ði þik Brük sel-Visby Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si -
nin be þin ci fýk ra sý nýn (d) ben di, Özel Çek me Hak ký nýn ulu sal pa ra bi ri mi ne han gi pa ri te den çe vi ri -
le ce ði hu su sun da âkid Dev let le ri ser best bý rak mýþ týr. Türk hu ku kun da ve uy gu la ma sýn da, ku ral ola -
rak, Borç lar Ka nu nu nun 83 ün cü mad de si uya rýn ca “fi ili öde me gü nü” esas alýn dý ðýn dan, Ta sa rý nýn
1186 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si bu doð rul tu da ka le me alýn mýþ, ay rý ca Söz leþ -
me de ön gö rül müþ olan “ta raf la rýn ka rar laþ týr dý ðý ta rih” se çe nek ola rak ek len miþ tir. Ge cik me den do -
ðan za rar için 1968 ta rih li Brük sel-Visby Söz leþ me sin de bir hü küm bu lun ma dý ðý için, bu ko nu da
1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 6 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ilâ (c) bent le ri, Ta sa rý hük -
mü nün al týn cý ilâ ye din ci fýk ra la rý na alýn mýþ týr. 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 6 ncý mad de si nin
dör dün cü fýk ra sý, ge cik me za ra rý için de da ha yük sek so rum lu luk sý nýr la rý nýn ka rar laþ tý rýl ma sý na
ola nak ta ný dý ðýn dan, 1968 ta rih li Brük sel-Visby Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin be þin ci fýk ra sý -
nýn (g) ben din de yer alan dü zen le me yi, Ta sa rý hük mü nün son fýk ra sý na al mak ge rek miþ tir.

Mad de 1187 - Mil let le ra ra sý ta þý ma söz leþ me le ri nin he men he men hep sin de bu lu nan bu hü -
küm, 1968 ta rih li Brük sel-Visby Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin be þin ci fýk ra sý nýn (e) ben di ile
4bis mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. An la tým, ay ný ku sur de re ce le ri için hü küm ge ti ren
Ta sa rý nýn 855 in ci mad de si nin be þin ci fýk ra sý ile 886 ýn cý, 887 in ci mad de le ri, 930 un cu mad de si nin
ikin ci fýk ra sý ve 1267 nci mad de le ri ile uyum içe ri sin de bu lun mak ta dýr. Böy le ce, uy gu la ma da bu
ku sur de re ce si nin yo ru mu ba ký mýn dan yek ne sak lýk sað lan mýþ týr.
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Mad de 1188 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1067 nci mad de sin den, 1968 ta rih li Brük sel-Visby Söz leþ -
me si nin 3 ün cü mad de si nin al týn cý ilâ al tý-bis fýk ra la rý ile ge ti ri len ye ni lik ler iþ le ne rek alýn mýþ týr.
Ýkin ci fýk ra da, sü re nin baþ lan gý cý ba ký mýn dan “eþ ya nýn bir kýs mý nýn tes li mi”nin de be lir til miþ ol ma -
sý, 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 20 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý na da yan mak ta dýr; 1968 ta -
rih li Brük sel-Visby Söz leþ me sin de ki hük mün bu açý dan ta mam lan ma sý müm kün ve ge rek li gö rül -
müþ tür. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1067 nci mad de si nin uy gu lan ma sýn da “mah ke me ye mü ra ca at” te ri mi
te red düt le re se bep ol muþ sa da, Yar gý tay’ýn is tik rar lý iç ti hat la rýy la, 1924 Söz leþ me sin de ki hük me uy -
gun ola rak bu te ri min, mah ke me de da va açýl ma sý, kar þý da va, ic ra ta ki bi, tah ki me mü ra ca at, ce za
da va sý na mü da ha le gi bi Türk hu ku kun da za ma na þa mý nýn ke sil me si için ka bul edil miþ bü tün yar gý
yol la rý ný bir lik te ifa de et mek te ol du ðu açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tu. Kay nak hük mün bu an la mý ný, Yar -
gý tay’ýn yer leþ miþ iç ti hat la rý doð rul tu sun da vur gu la mak üze re Ta sa rý da “yar gý yo lu na baþ vu ru” te -
ri mi kul la nýl mýþ týr. 

Mad de 1189 - 6762 sa yý lý Ka nun da yer al ma yan bu hü küm, ta þý ya nýn, hak dü þü rü cü sü re nin
dol du ðu iti ra zý ný kö tü ye kul lan ma sý ný en gel le mek üze re 4721 sa yý lý Türk Me denî Ka nu nu nun 2 nci
mad de si ge re ðin ce ve ril miþ Yar gý tay ka rar la rý göz önün de bu lun du rul mak su re tiy le ka le me alýn mýþ -
týr. Hiç þüp he siz, ay ný ku ral Ta sa rý da dü zen len miþ bu lu nan bü tün za ma na þý mý sü re le ri için de ge çer -
li dir; an cak bu açý dan borç lar ve ti ca ret hu ku ku alan la rýn da za ten bir te red düt bu lun ma yýp, so run
hak dü þü rü cü sü re ler ba ký mýn dan 4721 sa yý lý Ka nu nun 2 nci mad de si nin uy gu la nýp uy gu lan ma ya -
ca ðý nok ta sýn da top lan mak ta dýr. Bu se bep le, bir hak dü þü rü cü sü re yi dü zen le yen 1188 in ci mad de
için 1189 un cu mad de de açýk hü küm sevk edil me si ge rek miþ tir.

Mad de 1190 - Mad de, 1968 ta rih li Brük sel-Visby Söz leþ me si nin 4bis mad de si nin bi rin ci ilâ
üçün cü fýk ra la rýn dan alýn mýþ týr; 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 7 nci mad de si de ben zer bir dü -
zen le me ih ti va et mek te dir. Amaç, akdî ve akit dý þý so rum lu luk la rýn bir leþ me si ha lin de, ta þý ya nýn
hak sýz fi il so rum lu lu ðu hü küm le ri uya rýn ca so rum lu lu ðu na gi di le rek, de niz ti ca re ti nin ih ti yaç la rý
çer çe ve sin de ta þý ya nýn ve adam la rý nýn so rum lu lu ðu nu ta ma men ve ya kýs men kal dý ran hü küm le rin
do la nýl ma sý ný en gel le mek tir.

Mad de 1191 - 1968 ta rih li Brük sel-Visby Söz leþ me si ve 6762 sa yý lý Ka nun, ta þý ya nýn ve fi ili
ta þý ya nýn so rum lu luk la rý ve bu so rum lu luk lar ara sýn da ki iliþ ki hak kýn da doð ru dan bir dü zen le me
içer me mek te dir. Bu ek sik li ði gi der mek ve yük le il gi li ye asýl ta þý yan ya nýn da fi ili ta þý ya na kar þý da
da va aça bil me ola na ðý ya rat mak, bu su ret le usul eko no mi si ne de kat ký sað la ya bil mek için 1978 ta -
rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 10 un cu mad de si, Ta sa rý nýn 1191 in ci mad de si ne alýn mýþ týr.

Mad de 1192 - Bi rin ci ve üçün cü fýk ra lar, 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 11 in ci mad de sin -
den alýn mýþ týr. Ýkin ci fýk ra, yük le il gi li nin ma ruz kal dý ðý za rar do la yý sýy la ken di sin den taz mi nat ta -
lep ede bi le ce ði ki þi yi be lir le ye bil me si ne kat ký da bu lu na bil mek ve 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý -
ný ta mam la ya bil mek için ge ti ril miþ ye ni bir hü küm dür.

1193 ilâ 1207 nci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
Bu hü küm le rin ye ni den dü zen len me sin de, içe rik le il gi li pek faz la de ði þik lik ya pýl ma sý ge rek li

gö rül me miþ tir. An cak, Alm. TK.’nýn 614 ilâ 627 nci pa rag raf la rýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 1069 ilâ 1081 in ci mad de le rin de sis tem siz bir þe kil de yer alan hü küm ler, Borç lar Ka -
nu nun da ki dü zen le me ye uy gun bir sý ra la ma ya so kul muþ tur. Eþ ya ta þý ma bor cu nun kar þý edi mi ni
“nav lun”un teþ kil et ti ði, esa sen Ta sa rý nýn 1138 in ci mad de sin de tas rih edil miþ bu lu nu yor du. Do la -
yý sýy la, ta þý ya nýn hak la rý na iliþ kin bö lüm de, sý ra sýy la nav lun ala ca ðý nýn mo da li te le ri (Ta sa rý nýn 1193
ilâ 1200 ün cü mad de le ri), ta þý ya nýn (nav lun da hil) bü tün ala cak la rý nýn te mi na tý (Ta sa rý nýn 1201 ilâ
1202 ün cü mad de le ri) ve üçün cü ki þi gön de ri le nin du ru mu (Ta sa rý nýn 1203 ilâ 1207 nci mad de le ri)
ele alýn mýþ týr.
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Ta sa rýy la ge ti ri len önem li bir ye ni lik, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1069 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra -
sýy la 1070 in ci mad de sin de dü zen le nen tes lim den ka çýn ma hak ký ve 1077 nci mad de sin de dü zen le -
nen re hin hak ký nýn ye ri ne, ta þý ya nýn nav lun söz leþ me sin den do ðan bü tün ala cak la rý için Türk Me -
denî  Ka nu nu nun sis te mi ne uy gun ola rak ha pis hak ký nýn ka bu lü dür (Ta sa rý nýn 1201 in ci mad de si).
Bu dü zen le me, Ta sa rý nýn dör dün cü ki ta býn da ta þý yý cý nýn ve ta þý ma iþ le ri yük le ni ci si nin ala cak la rý
ba ký mýn dan be nim se nen çö züm ile de uyum hâlin de dir.

Bu ayý rým da yer alan hü küm ler em re di ci de ðil dir. 6762 sa yý lý Ka nun da yer alan hü küm ler için
de ay ný ka ide ge çer li ol mak la bir lik te, bun lar dan bir ço ðu nun “ak si ne söz leþ me yok sa” ben ze ri iba -
re ler le baþ la dý ðý gö rül mek te dir (6762 sa yý lý Ka nu nun 1072 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý, 1075 in -
ci mad de nin ikin ci fýk ra sý, 1076 ncý mad de nin bi rin ci fýk ra sý). Bu iba re ler, ge rek siz bu lun du ðun dan
Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

Mad de 1193 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1074 ün cü mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 620 nci pa -
rag ra fý ile kar þý laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1194 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1076 ncý mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 622 nci pa -
rag ra fý  ile kar þý laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Bi rin ci fýk ra ya, yük le me nin baþ la ya -
ca ðý ta ri hin ke sin ola rak be lir len di ði hal ler için bir ek le me ya pýl mýþ; ikin ci fýk ra da da kay nak hü -
küm ler le amaç la nan dü zen le me da ha açýk bir an la tý ma ka vuþ tu rul muþ tur.

Mad de 1195 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1073 ün cü mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 619 un cu
pa rag ra fý ile kar þý laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1196 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1075 in ci mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 621 in ci pa -
rag ra fý ile kar þý laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Bu ayý rým da ki hü küm ler ye dek hu -
kuk ku ra lý ni te li ðin de dir; an cak, ikin ci fýk ra da ki olum suz ifa de ne de niy le uy gu la ma da te red düt le rin
doð ma ma sý için, “ak si ne söz leþ me yok sa” iba re si ne yer ve ril me si uy gun gö rül müþ tür.

Mad de 1197 - 6762 sa yý lý Ka nun da, mu ac ce li yet ile il gi li hü küm, tes lim den ka çýn ma hak ký ný
ta rif eden 1069 un cu mad de nin ikin ci fýk ra sý çer çe ve sin de be lir le ne bil mek te dir. Borç lar Ka nu nu nun
364 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da eser söz leþ me le ri hak kýn da ka bul edil miþ olan ge nel ku ra la
uy gun ola rak, nav lun da, se fer ta mam lan dýk tan son ra, yü kün tes li mi ta lep olun du ðun da mu ac cel
olur. An cak, bo þalt ma sü re si nin ta mam lan dý ðý an da, ta þý yan, nav lun kar þý lý ðýn da üst len di ði edim le -
ri ni ifa et miþ ola cak týr; ni te kim sü ras tar ya sü re si ka rar laþ tý rýl mýþ sa, o sü re de ki bek le me için ay rý ca
öde me ya pý la cak týr. Do la yý sýy la, ta þý ya nýn nav lun ala ca ðý nýn ta ma mý, bo þalt ma sü re si bit ti ði an da
mu ac cel hâle ge le cek tir. Böy le ce, Ta sa rý nýn 1199 un cu mad de siy le de uyum sað lan mýþ ol mak ta dýr.

Mad de 1198 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1071 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan, me haz Alm.
TK.’nýn 621 in ci pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sý ile kar þý laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Me haz hü küm le rin ka lan üç fýk ra sý, 1861 ta rih li Al man Umumî Ti ca ret Ka nunnâme si nin 617 nci
mad de sin den alýn mýþ tý. Ne var ki bu hü küm ler, gü nü müz de niz ti ca re ti uy gu la ma sý na ay ký rý dýr; za -
rar gö ren yük için taz mi nat öden me si ön gö rül dü ðü ne gö re, yü kün nav lun uð ru na ta þý ya na bý ra kýl -
ma sý ný hak lý gös te re cek bir ge rek çe sap ta mak müm kün de ðil dir. Bu se bep le, aný lan hü küm ler Ta sa -
rý ya alýn ma mýþ týr.

Mad de 1199 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1072 nci mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 617 ilâ 618
in ci pa rag raf la rý ile kar þý laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Sü ras tar ya nýn baþ la ma sýy la
bir lik te nav lu nun tü mü mu ac cel ola ca ðý için, bu an da kar þý edim ri zi ko su da ta þý ta na ge çe cek tir; do -
la yý sýy la, sü ras tar ya bo yun ca ta þý ya nýn ku su ru ol ma dan yü kün zi yaa ve ya ha sa ra uð ra ma sý ha lin de,
ta þý tan yi ne de nav lu nun ta ma mý ný, yük za rar gör me miþ gi bi, öde mek zo run da ola cak týr. Bi rin ci fýk -
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ra nýn bi rin ci cüm le si ne ya pý lan ilâve ile bu hu sus açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. 6762 sa yý lý Ka nu nun
1072 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da dü zen le nen “nav lu nun top tan ka rar laþ tý rýl ma sý” hâli kýr kam -
bar söz leþ me le rin de (ör ne ðin “5 kon tey ner” için) de söz ko nu su ola bi le ce ðin den, bu fýk ra ge nel leþ -
ti ri le rek ilk fýk ra ile bir leþ ti ril miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun ta sa rý sý ný göz den ge çi ren Ad li ye En cü me -
ni ta ra fýn dan 1072 nci mad de için bil di ri len ge rek çe ye uy gun ola rak, son fýk ra da “nav lun için öde -
ne cek ga ra me pa yý” iba re si ter cih edil miþ tir.

Mad de 1200 - Bu mad de ye ni bir hü küm içer mek te dir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1016 ncý mad de -
sin de, eþ ya ta þý ma bor cu na te ka bül eden kar þý edim “nav lun” ola rak ifa de edil miþ tir. An cak hiç bir
yer de açýk ça, nav lu nun borç lu su nun ta þý tan ol du ðu bil di ril miþ de ðil dir. Ta sa rý, “nav lun söz leþ me -
sin den do ðan bü tün hu ku ki iliþ ki le ri ön ce lik le ta þý yan ile ta þý tan ara sýn da kur mak” esa sýy la ha zýr -
lan dý ðý için, nav lun borç lu su nun da ta þý tan ol du ðu nu açýk ça bil dir mek ge rek miþ tir. Böy le ce, üçün -
cü ki þi gön de ri le nin borç lan ma sý na iliþ kin hü küm le re de ge çiþ sað lan mak ta dýr.

Mad de 1201 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1069 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sýy la 1070 in ci mad de -
si, ta þý ya nýn “yü kü tes lim den ka çýn ma hak ký”ný (alm. Zu rück be hal tung srecht) dü zen le mek te dir. Al -
man hu ku kun da bu hak, yal nýz ca þah si bir def’i teþ kil eder, ya ni Borç lar Ka nu nu nun 82 nci mad de -
si an la mýn da bir “öde mez lik def’i” ni te li ðin de dir. Bu se bep le Al man hu ku kun da, 6762 sa yý lý Ka nu -
nun 1077 nci mad de si ne te ka bül eden Alm. TK.’nýn 623 ün cü pa rag ra fýn da ta þý ya na bir de aynî et -
ki li te mi nat ta nýn mýþ týr; Al man hu ku kun da ki ya sa ma ge le ne ði ne uy gun ola rak bu hak, bir “re hin
hak ký” (alm. Pfan drecht) ola rak ad lan dý rýl mýþ týr. Oy sa Ýs viç re hu ku kun da da ha sa de bir çö züm be -
nim se ne rek, þahsî ve aynî te sir li te mi nat lar, “ha pis hak ký” (alm. Re ten ti on srecht) adý al týn da top lan -
mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun “de niz ti ca re ti” hü küm le ri Al man ya’dan ik ti bas edil di ði için, Alm.
TK.’ya hâkim olan ayý rým Türk hu ku ku na da gir miþ tir. Bu na kar þý lýk 4721 sa yý lý Türk Me denî Ka -
nu nu nun 950 nci mad de sin de, bu gü ven ce le rin iki si de, ko lay uy gu la na bi le cek bir þe kil de bir lik te
dü zen len miþ tir. Bu se bep le, Ta sa rý nýn 891 in ci, 913 ün cü, 923 ün cü, 1254 ün cü, 1275 in ci ve 1315
in ci  mad de le riy le bir lik te iþ bu 1201 in ci mad de de de, ta þý ya nýn ala cak la rý nýn te mi ni için ha pis hak -
ký ter cih edil miþ tir. Kal dý ki, 4721 sa yý lý Ka nu nun ha pis hak kýn da iliþ kin hü küm le ri ile bu hak kýn
pa ra ya çev ril me si ne iliþ kin Ýs viç re’den ik ti bas edi len 2004 sa yý lý Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun il gi li hü -
küm le ri de uyum için de bu lun mak ta dýr. Öte yan dan, re hin hak ký nýn tes lim den son ra da 30 gün de -
vam ede ce ði ni ön gö ren 6762 sa yý lý Ka nu nun 1077 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mü, mil let le ra -
ra sý uy gu la ma ya ve 4721 sa yý lý Ka nu nun sis te mi ne ay ký rý ol du ðun dan Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

Uy gu la ma da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1077 nci mad de sin de ön gö rü len re hin hak ký nýn, ta þý yan ile
ta þý tan ara sýn da da ha ön ce ak de di lip ifa edil miþ olan söz leþ me ler den do ðan ala cak lar için de kul la -
nýl dý ðý, bu su ret le ba zý ka mu ku ru luþ la rý nýn bü yük za ra ra uð ra týl dý ðý mü þa ha de edil miþ tir. Ta sa rý nýn
ikin ci fýk ra sý hük mü, bu hu ku ka ay ký rý uy gu la ma yý ön le mek ama cýy la sevk edil miþ tir.

Uy gu la ma da kar þý la þý lan bir di ðer so run, ha pis hak ký kul la ný lýr ken, ala ca ðýn mik ta rý nýn dik ka -
te alýn ma ma sý dýr; çok kü çük ala cak lar için ba zen ge mi de ki yü kün ta ma mý üze rin de ha pis hak ký nýn
kul la nýl dý ðý gö rül mek te dir. Bu ay ký rý lý ðý gi der mek üze re Ta sa rý nýn üçün cü fýk ra sý ek len miþ tir.

An cak, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1070 in ci mad de sin de yer alan ku ra la uy gun ola rak, müþ te rek
avar ya ve kur tar ma ala cak la rý için yü kün ta ma mý nýn hap se dil me si hak ký, üçün cü fýk ra nýn ikin ci
cüm le sin de mu ha fa za edil miþ tir. Ni te kim bu ala cak la rýn mik ta rý, ge nel lik le, doð ma la rýn dan çok
son ra yar gý ya ve ya tah ki me mü ra ca at yo luy la be lir len mek te dir; her iki ala cak da, yü kün de ðe ri ile
sý nýr lý dýr, do la yý sýy la, yü kün de ðe ri ne ka dar borç doð ma sý ih ti ma li var dýr. Bu yüz den uy gu la ma da
“da va/tah kim so nu cu mah kum olu na cak be de lin, yü kün de ðe ri ni aþ ma mak kay dýy la öden me si” ta -
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ah hü dü kar þý lý ðýn da yük tes lim edil mek te dir. Ye ni dü zen de de, bu na uy gun ola rak yü kün ta ma mý -
nýn, muh te mel ga ra me pay la rý ný ve kur tar ma üc re ti ni te mi nen hap se di le bi le ce ði esa sý be nim sen miþ -
tir. Bu na kar þý lýk, de niz ödün cü ile il gi li hü küm ler Ta sa rý ya alýn ma dý ðý için, 6762 sa yý lý Ka nu nun
1070 in ci mad de sin de de niz ödün cü ala cak la rý na ya pý lan atýf çý kar týl mýþ týr.

Mad de 1202 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1078 in ci mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 624 ün cü pa -
rag ra fý ile kar þý laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. 4721 sa yý lý Türk Me denî Ka nu nu nun
953 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da “ye ter li gü ven ce ve ril me si” yo lu açýl mýþ ol du ðun dan, Ta sa -
rý da böy le bir hük me yer ve ril me si ge rek siz sa yý la bi lir. An cak, de niz ci lik uy gu la ma sýn da yer leþ miþ
bu açýk dü zen le me yi ko ru mak fay da lý bu lun muþ tur.

Mad de 1203 - Ta þý ya nýn ala cak la rýn dan ötü rü, üçün cü ki þi gön de ri le nin han gi hal ler de so rum -
lu tu tu la bi le ce ði, mil let le ra ra sý de niz hu ku ku nun da en tar týþ ma lý so run la rýn dan bi ri dir. Gü nü müz
uy gu la ma sýn da, bu hu sus ta þu il ke le rin te es süs et ti ði gö rül mek te dir: (a) nav lun söz leþ me si nin, üçün -
cü ki þi le hi ne bir söz leþ me ol ma sý se be biy le, gön de ri le nin aley hi ne borç ya ra tý la maz; (b) nav lun
söz leþ me sin de ve ya ko niþ men to da, gön de ri len ta ra fýn dan bir öde me ya pý la ca ðý bil di ril miþ de ðil se,
gön de ri len her han gi bir öde me yap mak la yü küm lü tu tu la maz; (c) söz leþ me de ve ya ko niþ men to da,
gön de ri le nin yü kü tes lim al ma hak ký, yük üze rin de ha pis hak ký nýn do ðu mu na yol aç mýþ olan ba zý
ala cak la rýn öden me si þar tý na tâbi ký lý na bi lir; (d) an cak, bu ne vi ala cak la rýn han gi le ri ol du ðu nun, te -
sel lü mün da yan dý ðý söz leþ me ve ya ko niþ men to da bel li edil miþ ol ma sý ge re kir. Bu il ke le rin tü mü Ta -
sa rý da be nim sen miþ ve böy le ce or ta ya çý kan sis te min, Ýs viç re-Türk özel hu ku ku ba ký mýn dan, Borç -
lar Ka nu nu nun 457 nci mad de si an la mýn da bir ha va le iliþ ki si ne ben ze di ði tes pit olun muþ tur: Ken -
di si ne öde me yet ki si ve ri len kim se, bor cu üst le nip üst len me mek te ser best tir; öde me de bu lu nur sa,
asýl borç lu bor cun dan kur tu lur; ha va le edi len ta ma men ve ya kýs men öde me yap maz sa, asýl borç lu -
nun bor cu de vam eder. Mad de, bu il ke le ri yan sý ta cak þe kil de ka le me alýn mýþ týr ve Ta sa rý nýn 1205
in ci ile 1207 nci mad de le riy le ta mam la mýþ týr.

Mad de 1204 - Üçün cü ki þi gön de ri le ne kar þý ha pis hak ký nýn kul la ný la bil me si için, ha pis hak -
ký ný ve ren ala cak la rýn on dan ta lep edi le bi le cek ol ma sý ge re kir. Bu ne den le ha pis hak ký, ta þý ta nýn her
bor cu için de ðil, yal nýz ca gön de ri le nin 1203 ün cü mad de uya rýn ca kat lan mak zo run da ol du ðu borç -
lar için kul la ný la bi lir. Do la yý sýy la ta þý yan, gön de ri len ta ra fýn dan yü kün tes li mi ta lep edi lin ce, yal -
nýz ca ta þý ta na kar þý doð muþ olan ala cak la rý ba ký mýn dan ha pis hak ký ný kay be der. Ta sa rý nýn ikin ci fýk -
ra sýn da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1077 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sý hük mü tek rar edil miþ, an cak Ta -
sa rý nýn 1398 ilâ 1400 ün cü mad de le ri ile bað lan tý te sis edil miþ tir.

Üçün cü fýk ra da, uy gu la ma da tar týþ ma la ra yol aç mýþ olan bir so run da ha çö zü me ka vuþ tu rul -
muþ tur. Eþ ya, tek bir nav lun söz leþ me si uya rýn ca ta þýn mýþ ama bir den çok de niz de ta þý ma se ne di
uya rýn ca muh te lif gön de ri len le re tes lim edi le cek se, her bir gön de ri len, söz leþ me uya rýn ca doð muþ
bü tün ala cak lar için ha pis hak ký na kat lan mak zo run da tu tu la maz; bu ala cak lar ba ký mýn dan gön de -
ri len ler ara sýn da te sel sül bu lun ma mak ta dýr. Do la yý sýy la her gön de ri le nin, yal nýz ca, eþ ya yý te sel lüm
ede bil mek için ib raz et ti ði de niz de ta þý ma se ne di ne isa bet eden ala cak lar ba ký mýn dan ha pis hak ký -
na kat lan mak zo run da ola ca ðý tas rih edil miþ tir.

1205 ilâ 1207 nci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
Ta sa rý nýn bu mad de le ri, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1079 ilâ 1081 in ci mad de le rin den alýn mýþ týr. Ta -

sa rý da be nim se nen sis tem çer çe ve sin de de bu hü küm ler ge çer li ði ni ko ru du ðun dan, mu ha fa za edil -
me le ri uy gun gö rül müþ tür.

Mad de 1205 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1079 un cu mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 625 in ci pa -
rag ra fý ile kar þý laþ tý rýl mak, Ta sa rý nýn 1203 ün cü mad de siy le uyum laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le -
rek alýn mýþ týr.
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Mad de 1206 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1080 in ci mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 626 ncý pa -
rag ra fý ile kar þý laþ tý rýl mak, Ta sa rý nýn 1201 in ci ve 1204 ün cü mad de le riy le uyum laþ tý rý la rak ve di li
gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1207 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1081 in ci mad de sin den, me haz Alm. TK.’nýn 627 in ci pa -
rag ra fý ile kar þý laþ tý rýl mak, Ta sa rý nýn 1203 ün cü mad de siy le uyum laþ tý rý la rak ve di li gün cel leþ ti ri le -
rek alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1081 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de yer
alan ku ra lýn tek rar edil me si ne ge rek gö rül me miþ tir, çün kü nav lun söz leþ me sin den do ðan ala cak la -
rýn borç lu su za ten ta þý tan dýr ve bu ala cak lar için 1201 in ci mad de uya rýn ca ha pis hak ký ta nýn mýþ týr.
Ta sa rý da ön gö rü len bu te mel ku ral lar, an cak 1203 ün cü mad de uya rýn ca ta þý tan ol ma yan bir gön de -
ri len eþ ya nýn tes li mi ni ta lep eder se de ði þik li ðe uð ra mak ta dýr. O hal de, üçün cü ki þi gön de ri le nin tes -
lim ta le bin de bu lun ma dý ðý hal ler de, ka nu nun te mel ku ral la rý yi ne dev re de ka la cak týr.

DÖR DÜN CÜ AYI RIM
Ta þý ta nýn ve Yük le te nin So rum lu lu ðu

Mad de 1208 - 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin hü küm le ri Alm. TK.’ya ik ti bas edi lir ken, ta -
þý tan/yük le te nin so rum lu lu ðu na iliþ kin 4 ün cü mad de nin üçün cü pa rag ra fý alýn ma mýþ tý; bu ne den le,
6762 sa yý lý Ka nun da da bu ko nu da bir ge nel hü küm bu lun ma mak tay dý. Bu ek sik li ðin gi de ril me si
ge rek miþ tir. 1208 in ci mad de bu amaç la ha zýr la nýr ken, 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 12 nci
mad de sin de ki dü zen le me de dik ka te alýn mýþ ve 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me sin de ki hük mün, “fi -
ilî ta þý yan”ýn ve ikin ci cüm le de ki ku ra lýn ek len me si su re tiy le ta mam lan ma sý yo lu na gi dil miþ tir.

BE ÞÝN CÝ AYI RIM
Yol cu lu ðun Baþ la ma sý na ve ya De va mý na En gel Olan Se bep ler Yü zün den 

Söz leþ me nin So na Er me si
Mad de 1209 - Bu mad de de 6762 sa yý lý Ka nu nun 1082 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin -

ci ben din de ge mi nin umul ma yan bir hal yü zün den za yi ol ma sý na bað lan mýþ bu lu nan so nuç ko run -
muþ; an cak ge mi nin za yi ol du ðu mün fe rit hal le re iliþ kin ör nek le rin tek ra rý na ge rek gö rül me miþ tir. 

Aný lan bent te ge mi nin de ni ze el ve riþ siz ha le gel miþ ol ma sý na iliþ kin ka yýt lar, bu gi bi hal ler
1213 ün cü mad de de ta raf la rýn men fa at du rum la rý na uy gun ha le ge ti ri le rek müs ta ki len hük me bað -
lan dý ðýn dan ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. 

Ge mi umul ma yan bir hal yü zün den za yi olur sa, 1212 in ci mad de de ön gö rü len hal müs tes na ta -
raf lar ara sýn da ki söz leþ me ken di li ðin den or ta dan kal kar. Bu nun la be ra ber, he nüz yol cu luk baþ la ma -
mýþ ol sa bi le sü ras tar ya üc re ti nin öden me si gi bi ge mi nin za yi ol du ðu ana ka dar do ðan ba zý borç la -
rýn ifa sý ge re kir. Zi ra, ta raf lar ara sýn da sü rek li ni te lik te bir borç iliþ ki si ku ran nav lun söz leþ me si nin
so na er me si, sa de ce ge le ce ðe et ki li so nuç lar do ðu rur.

Mad de 1210 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1084 ün cü ve 1085 in ci mad de le ri esas alý na rak ha zýr la -
nan bu mad de de as lýn da di lin gün cel leþ ti ril me si dý þýn da esas lý bir ye ni lik ge ti ril me miþ tir. An cak,
me sa fe nav lu nu he sap la nýr ken dik ka te alý na cak kri ter le rin be lir til di ði ikin ci fýk ra da bir ba ký ma on -
la rý ta mam la mak ama cýy la öde ne cek me sa fe nav lu nu mik ta rý nýn hak ka ni ye te de uy gun düþ me si ge -
rek ti ði be lir til miþ; ay rý ca yü kün ne re de ve han gi za man da ki de ðe ri nin esas alý na ca ðý hu su sun da ki
te red düt ler de üçün cü fýk ra ya “eþ ya nýn gü ven lik al tý na alýn dý ðý yer ve ta rih te ki de ðe ri” iba re si ek le -
ne rek gi de ril me ye ça lý þýl mýþ týr.

Mad de 1211 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1086 ncý mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
An cak, Ta sa rý da dü zen len me si ne ge rek gö rül me yen de niz ödün cü söz leþ me si ile il gi li ka yýt lar me -
tin den çý ka rýl mýþ ve son fýk ra da ta þý ya nýn ay ný za man da do na tan ol ma dý ðý hal ler de kap ta nýn gö rev -
le ri ni yap ma ma sýn dan do la yý ta þý yan ile bir lik te do na ta nýn da so rum lu ola ca ðý, me haz hük me uy gun
ola rak ifa de edil miþ tir.
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Mad de 1212 - Uy gu la ma da he men he men bü tün tip söz leþ me ler de yer alan bu ka yýt la rýn ta raf -
lar ara sýn da ki söz leþ me ye ko nul ma sý nýn ne gi bi bir so nuç do ðu ra ca ðý nýn Ta sa rý da be lir til me si nin
fay da lý ola ca ðý dü þü nül müþ tür. Ýka me kay dý ge re ðin ce ta þý yan yü kü bir baþ ka ge mi ile ta þý ma ya ve -
ya bir baþ ka ge mi ye ak tar ma ya  yet ki li ise, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1028 in ci mad de si ne te ka bül eden
1150 in ci mad de uya rýn ca bun dan do ða cak za rar lar dan so rum lu tu tu la maz; an cak ge mi nin za yi ol -
ma sý onun ta ra fý ol du ðu söz leþ me yi de so na er dir mez. Zi ra, bu tak dir de ta þý ya nýn ge mi yi te min bor -
cu ko nu su iti ba rýy la cins bor cu ni te li ðin de dir ve ge mi nin za yi ol ma sý ifa imkânsýz lý ðý du ru mu nu or -
ta ya çý kar maz. Di ðer bir de yiþ le, ta þý yan ta þý ma yý uy gun olan bir baþ ka ge miy le yap mak ve ya ta -
mam la mak zo run da dýr. Hal böy le iken, za ten elin de ki ge mi yi yi tir miþ bir ta þý ya ný söz leþ me de ki bu
nev’i bir þar ta da ya lý ola rak ta þý ma yý yap ma ya ve ya ta mam la ma ya doð ru dan doð ru ya bir ka nun
hük mü ile zor la ma nýn onun du ru mu nu çok aðýr laþ tý ra ca ðý so nu cu na va rýl mýþ ve tip söz leþ me ler de -
ki dü zen le me ye pa ra lel bir hük mün sev ke dil me si uy gun bu lun muþ tur.

Mad de 1213 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1082 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci ben din den
fark lý ola rak Ta sa rý da ta mi re deð mez ha le gel miþ olan bir ge mi nin ay rý ca va kit ge çir mek si zin açýk
ar týr may la sa tý þý aran ma mýþ týr. Zi ra, ta þý yan ma lik ol ma dý ðý tak dir de, bu þar týn onun ta ra fýn dan ye -
ri ne ge ti ril me si ka bil de ðil dir. Bu na gö re, ta raf lar ara sýn da ki söz leþ me nin ge mi nin umul ma yan bir
hal yü zün den de ni ze el ve riþ siz ha le gel me si se be biy le hü küm den düþ me si için, ge mi nin ta mir ka -
bul et mez ve ya ta mi re deð mez ha le gel di ði nin mah ke me ka ra rý ile tes bi ti ge rek li ve ye ter li dir.

Mad de 1214 - 6762 sa yý lý Ka nu nun muh te lif mad de le rin de çok da ðý nýk ola rak sev ke dil miþ bu -
lu nan hü küm ler vaz’et tik le ri esas lar dan faz la ay rýl ma dan bir sis tem için de tek bir mad de de top lan -
mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1082 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci ben di ile 1090 ýn cý mad -
de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn dan alýn mýþ olan bu mad de de fer den ta yin edil mek su re tiy le ta þýn -
ma sý ka rar laþ tý rý lan eþ ya nýn ta ma mý nýn yol cu luk baþ la ma dan ön ce za yi ol ma sý ha lin de söz leþ me nin
ge le ce ðe et ki li ola rak hü küm den dü þe ce ði; bu na kar þý lýk eþ ya nýn bir kýs mý nýn za yi ol ma sý ha lin de
ise, söz leþ me nin so na er me ye ce ði; sa de ce ta þý ta nýn ba zý se çim lik hak la rý nýn do ða ca ðý ve onun bun -
la rý ne su ret te kul la na bi le ce ði dü zen len miþ tir.

Mad de 1215 - 6762 sa yý lý Ka nu nun muh te lif mad de le rin de çok da ðý nýk ola rak sev ke dil miþ bu lu -
nan hü küm ler vaz’et tik le ri esas lar dan faz la ay rýl ma dan bir sis tem için de tek bir mad de de top lan mýþ týr.

6762 sa yý lý Ka nu nun 1082 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn üçün cü ben di ve ikin ci fýk ra sý ile
1090 ýn cý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alý nan bu mad de de ta raf la rýn fer den be lir len mek si zin ta -
þýn ma sý ný ka rar laþ týr dýk la rý eþ ya nýn za yi ol ma sý nýn söz leþ me yi so na er dir me ye ce ði; sa de ce bu hal -
de ta þý ta nýn ge mi ye za yi olan eþ ya ye ri ne baþ ka eþ ya yý yük le ye bi le ce ði ve ay rý ca nev’i ve ya cin si
ile be lir le ne rek ta þýn ma sý ka rar laþ tý rý lan eþ ya nýn tes li mi nin bu eþ ya yý fer den be lir len miþ ha le ge ti re -
ce ði; ya ni bu saf ha dan son ra or ta ya çý kan tam zý ya ýn söz leþ me yi so na er di re ce ði vur gu lan mýþ týr. An -
cak, son hal de he nüz yük le me müd de ti dol ma mýþ sa ta þý tan üçün cü fýk ra da ya zý lý þart lar çer çe ve sin -
de za yi olan eþ ya ye ri ne baþ ka eþ ya yük le ye rek söz leþ me nin so na er me si ni en gel le ye bi lir. Ta þýn ma -
sý ka rar laþ tý rý lan eþ ya nýn kýsmî zý yaý se be biy le söz leþ me nin mev cu di ye ti ni ko ru du ðu hal ler de ise,
ta þý yan ev vel ce ol du ðu gi bi Ta sa rý nýn 1214’ün cü mad de si nin ikin ci ve üçün cü fýk ra la rýn da ya zý lý se -
çim lik hak la rýn dan bi ri ni kul la na bil mek imkâný ný ha iz dir.

Mad de 1216 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1087 nci mad de si esas alý na rak dü zen le nen bu mad de de
ge le ce ðe et ki li so na er me nin vur gu lan ma sý dý þýn da bir ye ni lik yok tur. Eþ ya nýn ta ma mý nýn za yi ol -
ma sý ha lin de nav lun söz leþ me si nin so na er me si ne rað men nav lun ve ya ga ra me pa yý öden me si hak -
kýn da Ta sa rý nýn 1199 un cu mad de si nin ikin ci ve üçün cü fýk ra la rý na yol la ma da bu lu nul muþ tur. 
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Mad de 1217 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1090 ýn cý mad de si nin üçün cü fýk ra sý esas alý na rak dü zen -
le nen bu mad de de tam nav lu nun öden me si ge rek ti ði hak kýn da ki hük mün is tis na sý ný oluþ tu ran 1072
nci mad de nin üçün cü ve dör dün cü fýk ra la rý na te ka bül eden Ta sa rý nýn 1199 un cu mad de si nin ikin ci
ve üçün cü fýk ra sý hü küm le ri ne yol la ma da bu lu nu la rak ev vel ce yo rum su re tiy le hal le di len bir ek sik -
lik gi de ril miþ tir.

Mad de 1218 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1083 ün cü mad de si ve 1088 in ci mad de si nin ilk üç fýk ra -
sý ile 1096 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci ben din de da ðý nýk bir þe kil de sev ke dil miþ bu lu -
nan hü küm ler vaz’et tik le ri esas lar dan ay rýl ma dan bir sis tem için de tek bir mad de de top lan mýþ; sa -
de ce 1088 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn Av ru pa li man la rý ile di ðer li man lar ara sýn da ay rým ya pan
hük mü gü nü müz de ar týk bu na ge rek kal ma dý ðý için Ta sa rý met ni ne alýn ma mýþ týr.

Mad de 1219 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1090 ýn cý mad de si nin ilk üç fýk ra sý ile 1096 ncý mad de si -
nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci ben din de yer alan hü küm ler den da yan dýk la rý esas lar dan ay rýl ma dan bir
sis tem içe ri sin de bir leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1220 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1091 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1221 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1093 ün cü mad de si ile 1096 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra -

sý nýn dör dün cü ben din de yer alan hü küm ler den da yan dýk la rý esas lar dan ay rýl ma dan bir sis tem içe -
ri sin de bir leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Bu na ek ola rak uy gu la ma da yo rum ile ula þý lan bir so nuç ikin ci fýk -
ra da açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur.

Mad de 1222 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1092 in ci mad de si ve 1096 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý -
nýn üçün cü ben din de yer alan hü küm ler den esa sa et ki li her han gi bir ye ni lik yap ma dan bir sis tem
içe ri sin de bir leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1223 - 6762 sa yý lý Ka nun da böy le bir hü küm yok tur. An cak, Al man Hu ku kun da sa vu -
nu lan gö rüþ ler den ha re ket le hu ku ku muz da da ta þý ta nýn yük üze rin de ta sar ruf yet ki si ni ha iz ol ma dý -
ðý hal ler de söz leþ me yi fes het mek su re tiy le so na er di re bil me yet ki si nin bu lun ma dý ðý ka bul edil mek -
tey di. Zi ra, söz leþ me nin fes hi ta þýn mak üze re tes lim olu nan eþ ya nýn ia de si ni ge rek ti rir ve ta þý ta nýn
yü kü oluþ tu ran eþ ya üze rin de ta sar ruf yet ki si ni ha iz ol ma dý ðý hal ler de da hi onun fe sih yet ki si ni kul -
lan ma sý, bun lar üze rin de ta sar ruf yet ki si ni ha iz ol ma la rý se be biy le ia de nin ken di le ri ne ya pý la ca ðý ki -
þi le rin men fa at le ri ile bað daþ maz. Öte yan dan, söz leþ me nin fes he di le bil me si imkâný ný ya ra tan se -
bep ler or ta ya çýk tý ðýn da ge mi de ta þý nan eþ ya ile il gi li her han gi bir men fa ati kal ma mýþ bu lu nan ta þý -
ta nýn bu yet ki yi kul lan ma ya ge rek duy ma ya ca ðý ve yük üze rin de ta sar ruf yet ki si ni ha iz olan la rýn
ken di sin den bu nu ta lep et ti ðin de de her za man bu ki þi le rin men fa at le ri ni gö ze te rek ha re ket et me du -
yar lý lý ðý ný gös te re me ye bi le ce ði ih ti ma li göz den ka çý rýl ma ma lý dýr. Bu yüz den, nav lun söz leþ me si nin
ta ra fý ol ma dýk la rý hal de söz leþ me nin ifa sýn dan is ti fa de eden bu ki þi le rin fe sih yet ki si ni kul lan ma
imkâný na açýk bir ka nun hük mü ile ka vuþ tu rul ma la rý nýn fay da lý ola ca ðý dü þü nül müþ ve dok trin de
söz leþ me hu ku ku nun te mel esas la rý zor la na rak  va rý lan so nu ca hu kukî bir da ya nak ka zan dý rýl mýþ týr.

Mad de 1224 - 6762 sa yý lý Ka nun da fes hi ih ba rýn ne su ret te ya pý la ca ðý hak kýn da her han gi bir
hü küm mev cut ol ma dý ðýn dan þe kil ser bes ti si esa sý ge re ðin ce bu ih ba rýn söz lü ola rak da hi ya pý la bi -
le ce ði ka bul edi li yor du. An cak, bu söz leþ me ye is ti na den öde nen nav lun la rýn ve  ta þý nan eþ ya nýn ik -
ti sadî kýy me ti nin ge nel lik le çok yük sek ol ma sý ger çe ði kar þý sýn da böy le bir fe sih bil di ri mi nin en
azýn dan ya zý lý ola rak ya pýl ma sý nýn aran ma sý na ih ti yaç ol du ðu gö rül müþ; ay rý ca ti carî ha ya tý dü zen -
le yen ku ral la rýn tek no lo jik ge liþ me nin ge ri sin de kal ma sý nýn uy gun ol ma ya ca ðý mülâha za sý ile bu
bil di ri min elek tro nik or tam da ya pýl ma sý na da mü sa ade edil miþ tir.
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Mad de 1225 - Fe sih yet ki si nin he nüz yol cu luk baþ la ma dan kul la nýl ma sý nýn ta raf la rýn hak ve
borç la rý na olan et ki si ile il gi li bu mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 1083 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra -
sýn dan so na er me nin ge le ce ðe et ki li so nuç lar do ðu ra ca ðý vur gu la na rak ve di li gün cel leþ ti ri le rek
alýn mýþ týr.

Mad de 1226 - Fe sih yet ki si nin yol cu luk baþ la dýk tan son ra kul la nýl ma sý nýn ta raf la rýn hak ve
borç la rý na olan et ki si ile il gi li bu mad de de de ön ce 1225 in ci mad de de ya pýl dý ðý gi bi ge le ce ðe et ki -
li so na er me nin vur gu lan ma sý su re tiy le 6762 sa yý lý Ka nu nun 1083 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn -
dan çý kan esas  be lir til miþ; da ha son ra fe sih yet ki si nin kul la nýl dý ðý ana ka dar ya pý lan yol cu luk do -
la yý sýy la öden me si ge re ken me sa fe nav lu nu nun he sa býn da dik ka te alý na cak esas lar ve yü kün ge mi -
den ne su ret te alý na ca ðý hu su su 6762 sa yý lý Ka nu nun 1088 in ci mad de si nin dört ilâ ye din ci fýk ra la -
rý ve 1096 ncý mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn üçün cü ben di hü küm le ri göz önün de bu lun du ru la rak tes -
pit olun muþ tur.

Mad de 1227 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1095 in ci mad de si esas alý na rak ha zýr la nan  bu mad de nin
ikin ci fýk ra sýn da eþ ya yý al mak üze re yük le me li ma ný na ya pý lan yol cu luk için öden me si ge re ken be -
de le Me haz Alm. TK.’nýn 640 ýn cý pa rag ra fýn dan fark lý ola rak me sa fe nav lu nu (Dis tanz fracht) ye -
ri ne me sa fe taz mi na tý ta bir olun ma sý nýn se be bi, bu yol cu luk ta nav lun ta le bi ne esas teþ kil eden ta þý -
ma iþi nin ya pýl ma ma sý dýr.

AL TIN CI AYI RIM
De niz de Ta þý ma Se net le ri

1228 ilâ 1242 nci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
6762 sa yý lý Ka nu nun 1097 ilâ 1111 in ci mad de le rin de dü zen le nen ko niþ men to, gü nü müz ti ca -

re tin de ha len öne mi ni sür dür mek te dir. Bu nun la bir lik te ko niþ men to uy gu la ma sýn da Brük sel Söz leþ -
me si nin ka bul edil di ði 1924 yý lýn dan bu ya na dik ka te de ðer ge liþ me ler sað lan mýþ, bil has sa kon tey -
ner ta þý ma cý lý ðýn da ki iler le mey le pa ra lel ola rak ko niþ men to ya nýn da “yük se ne di” (way bill) gi bi ta -
þý ma söz leþ me si ni tev sik eden di ðer ba zý bel ge ler de ha ya ta ge çi ril miþ tir. Bu se beb le, Ta sa rý da 6762
sa yý lý Ka nun ile 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin ak si ne, 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rýn da ol -
du ðu gi bi salt ko niþ men to de ðil, de niz de ta þý ma se net le ri nin ta ma mý hak kýn da hü küm sevk edil miþ -
tir. Þu ka dar ki, de niz de ta þý ma se net le ri hak kýn da ki hü küm ler vaz edi lir ken ko niþ men to esas alýn -
mýþ ve di ðer de niz de ta þý ma se net le ri sa de ce ko niþ men to hak kýn da ki hü küm le re yol la ma ya pýl mak
su re tiy le tek bir mad de de ele alýn mýþ týr.

Mad de 1228 - Ýki ilâ be þin ci fýk ra lar 6762 sa yý lý Ka nu nun 1097 ve 1101 in ci mad de le rin den,
bi rin ci ve al týn cý fýk ra lar ise 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 1 in ci mad de si nin ye din ci fýk ra sýn -
dan ve 14 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr. Böy le ce, ko niþ men to fonk si yon la rý da dik ka te alýn mak su -
re tiy le ta ným la na rak ulus la ra ra sý uy gu la ma da (bil has sa ban ka cý lýk ala nýn da) han gi ta þý ma se net le ri -
nin ko niþ men to sa yý la bi le ce ði hak kýn da or ta ya çý kan te red düt le rin önü ne geç me ye ça lý þýl mýþ týr.
Mad de de ko niþ men to nun, do na tan de ðil, ta þý yan ko niþ men to su ol du ðu vur gu lan mýþ týr; ko niþ men to -
nun em re ve hâmi le ya zý lý ola rak dü zen le ne bi le ce ði gi bi na ma ya zý lý ola rak da dü zen le ne bi le ce ði
açýk ça ifa de edil miþ, böy le ce Ýn gi liz uy gu la ma sýn dan fark lý ola rak na ma ya zý lý ko niþ men to la rýn da
eþ ya yý tem sil fonk si yo nu nu ha iz ola bi le ce ði be lir til miþ tir. Ko niþ men to nun þek li ve dü zen len dik le ri
ül ke ka nun la rý nýn izin ver me si þar týy la elek tro nik ko niþ men to dü zen len me si hak kýn da Ta sa rý nýn
1526 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sý uy gu la na cak týr.

Mad de 1229 - Ko niþ men to nun içe ri ði ile il gi li ola rak 6762 sa yý lý Ka nu nun 1098 in ci mad de -
sin de ki bü tün un sur lar met ne da hil edil miþ ve mad de 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 15 in ci
mad de sin de ki sý ra ya uy gun ola rak di ðer un sur lar la ta mam lan mýþ týr. Mad de met nin de sa yý lan un sur -
lar dan bi ri nin bu lun ma ma sý nýn, Ta sa rý nýn 1228 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ya zý lý fonk si yon -
la rý ye ri ne ge tir me si kay dýy la se ne din, ko niþ men to vas fý ný et ki le me ye ce ði  vur gu lan mýþ týr.
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Mad de 1230 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1102 nci mad de sin den bi rin ci fýk ra sý de ðiþ ti ril mek su re -
tiy le Ko niþ men to nun em re ya nýn da, hâmi le ve na ma ya zý lý ola rak dü zen le ne bi le ce ði de göz önün de
bu lun du rul muþ, sa de ce em re ya zý lý ko niþ men to lar da de ðil, di ðer ne vi ko niþ men to lar da da yet ki li
hak sa hi bi nin kim ol du ðu kýy met li ev rak hu ku ku esas la rý na uy gun ola rak açýk lan mýþ týr.

Mad de 1231 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1103 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1232 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1108 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1233 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1109 un cu mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1234 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1104 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek ve Türk

Me denî Ka nu nu na ya pý lan yol la ma lar de net le ne rek alýn mýþ týr. 
Mad de 1235 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý 6762 sa yý lý Ka nu nun 1105 in ci ve ikin ci fýk ra sý ise ay -

ný Ka nu nun 1106 ncý mad de si hük mün den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Ýlk mad de de bir den çok
ko niþ men to ha mi li nin eþ ya nýn tes li min den son ra ki, ikin ci mad de de eþ ya nýn tes li min den ön ce ki du -
ru mu dü zen len miþ ol du ðun dan ay ný ko nu yu dü zen le yen iki mad de nin bir leþ ti ril me sin de ya rar gö -
rül müþ tür. 

Mad de 1236 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1107 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Mad de 1237 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1110 un cu mad de si nin bi rin ci ve üçün cü fýk ra la rýn dan di -

li gün cel leþ tir mek su re tiy le alýn mýþ týr. Yol cu luk çar ter söz leþ me si ne atýf ya pan ko niþ men to lar da çar -
ter par ti nin bir nüs ha sý da ko niþ men to ile bir lik te ib raz edil me dik çe çar ter par ti de ki þart la rýn ta þý tan
dý þýn da ki ko niþ men to hâmil le ri ne kar þý ile ri sü rü le me ye ce ði esa sý ka bul edil miþ tir. Ko niþ men to ile
bir lik te ib raz edi len çar ter par ti de ki þart la rýn ta þý tan dý þýn da ki ko niþ men to ha mil le ri ne kar þý ile ri sü -
rü le bil me si için da hi ta þý yan ile ta þý tan ara sýn da ki hu kukî iliþ ki le rin ni te li ði nin bu na el ver me si ge -
rek ti ði be lir til miþ tir. An cak, çar ter par ti hü küm le ri nin ko niþ men to ha mi li ne kar þý ile ri sü rü le bil di ði
hal ler de da hi 1245 in ci mad de nin ikin ci cüm le si uya rýn ca 1243 ün cü mad de nin em re di ci re ji mi ca -
ri ola cak týr. Do la yý sýy la, çar ter par ti hü küm le rin den 1243 ün cü mad de ye ay ký rý dü þen le rin ye ri ne
doð ru dan Ta sa rý da ki em re di ci hü küm ler uy gu la ma ala ný bu la cak týr. Bu hu sus la rý açýk lý ða ka vuþ tur -
mak üze re fýk ra nýn son cüm le si ka bul edil miþ tir. 

Mad de 1238 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1099 un cu mad de sin de ko niþ men to da ta þý ya nýn adý gös te -
ril me miþ ve ya yan lýþ gös te ril miþ ise ko niþ men to nun do na tan ko niþ men to su sa yý la ca ðý ve gön de ri -
le ne kar þý  da do na ta nýn me sul ola ca ðý hük me bað lan mýþ tý. Ta sa rý da bu ko niþ men to yu tem sil ci sý fa -
týy la dü zen le yen ki þi le rin de do na tan la bir lik te ta þý yan sa yý la ca ðý açýk lan mýþ týr. Bu hal de, ko niþ -
men to ha mi li ne do na tan ve ya tem sil ci sin den ta þý ya na ait kim lik bil gi le ri ni ta lep et me hak ký ve ril -
mek su re tiy le ona ta þý ya ný doð ru dan da va ede bil me imkâný sað lan mýþ týr. Ta þý ya nýn adý ný yan lýþ ve -
ya geç bil di ril me sin den do ða cak za rar lar dan ta þý ya nýn, do na ta nýn ve tem sil ci nin mü te sel si len so -
rum lu ola cak la rý ka bul edil miþ tir.

Mad de 1239 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1100 ün cü mad de si ile 1110 un cu mad de si nin ikin ci fýk -
ra sýn da dü zen le nen hü küm ler ye ri ne, Ta sa rý ya, 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si nin 3 ün cü mad de -
si nin üçün cü fýk ra sý ile il gi li mah ke me ka rar la rýn dan mül hem ola rak is pat ku ral la rý ko yan 1978 ta -
rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 16 ncý mad de si nin bi rin ci ilâ üçün cü fýk ra la rý alýn mýþ týr. Mad de de, ta þý -
ya nýn eþ ya nýn ge nel ola rak cin si, iþa ret le ri, ko li ve ya par ça ade di ve ya mik ta rý hak kýn da ko niþ men -
to nun ken di aley hi ne ka ri ne teþ kil et me si nin so nuç la rýn dan kur tu la bil me si için çe kin ce si ni, ge rek -
çe si ile bir lik te ko niþ men to ya ek let me si ge rek ti ði vur gu lan mýþ týr. Ke za, eþ ya nýn ha ri cen bel li olan ha -
li ni ta þý ya nýn yük le te nin ta le bi ne gö re de ðil, ken di tec rü be le ri ne da ya na rak se ne de ko ya ca ðý ka bul
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edil miþ tir. Bu na ila ve ten mad de de 1968 ta rih li Pro to kol ile de ði þik 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me -
si nin 3 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sý na ve 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 16 ncý mad de si ne
uy gun ola rak, ko niþ men to nun ka ri ne fonk si yo nu nun onu iyi ni yet le dev ra lan üçün cü ki þi ye kar þý çü -
rü tü le me ye ce ði açýk lan mýþ týr.

Mad de 1240 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, nav lu nun ve sü ras tar ya pa ra sý nýn gön de ri len ta ra fýn -
dan öde ne ce ði ne da ir bir ka yýt içer me yen ko niþ men to nun, gön de ri le nin nav lun ve ya sü ras tar ya pa -
ra sý öde mek le yü küm lü ol ma dý ðý hak kýn da ka ri ne teþ kil ede ce ði ni dü zen le yen 1978 ta rih li Ham burg
Ku ral la rý nýn 16 ncý mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn dan; ikin ci ve üçün cü fýk ra la rý ise, 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 1111 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1241 - Uy gu la ma da, yük le te nin ta þý ya na ga ran ti mek tu bu ve re rek eþ ya nýn mev cut du -
ru mu hak kýn da ko niþ men to ya ko nu lan yan lýþ ka yýt lar dan do la yý ta þý ya nýn ko niþ men to ha mil le ri ne
kar þý so rum lu lu ðu nu gü ven ce al tý na al dý ðý gö rül mek te dir. Böy le bir ga ran ti ta ah hü dü nün iyi ni yet li
üçün cü ki þi hâmil le re kar þý ge çer li ol ma dý ðý ný ifa de et mek üze re 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn
17 nci mad de si Ta sa rý ya ek len miþ tir. Bu ek le me so nu cun da, yük le ten ce ta þý ya na ve ri len bu ni te lik te -
ki ga ran ti nin ta þý ya nýn üçün cü ki þi le ri al dat mak kas dý ol ma ma sý þar týy la ge çer li ol du ðu be lir til miþ tir.

Mad de 1242 - Bu mad de, ko niþ men to ya nýn da de niz de eþ ya ta þýn ma sýn da  kul la ný lan di ðer se -
net le rin de is pat fonk si yo nu nu açýk la mak üze re 1978 ta rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 18 in ci mad de -
sin den alýn mýþ týr.

YE DÝN CÝ AYI RIM
Em re di ci Hü küm ler

Mad de 1243 - Bi rin ci ve üçün cü fýk ra lar 6762 sa yý lý Ka nu nun 1116 ncý mad de si ile 1978 ta -
rih li Ham burg Ku ral la rý nýn 23 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan de ðiþ ti ri le rek alýn mýþ týr. 6762
sa yý lý Ka nu na gö re en önem li fark, ko niþ men to dü zen len sin ve ya dü zen len me sin her han gi bir ta þý -
ma se ne din de yer alýp, em re di ci hü küm le re ay ký rý ola rak so rum lu lu ðu ta ma men ve ya kýs men ber ta -
raf eden  ka yýt la rýn ba týl sa yýl ma sý dýr. Bu se bep le 6762 sa yý lý Ka nu nun 1116 ncý mad de si nin üçün -
cü fýk ra sýn da yer alan ka bo taj ta þý ma la rýn da ko niþ men to dü zen len me se da hi em re di ci hü küm le rin
uy gu la na ca ðý na da ir hü küm me tin den çý kar týl mýþ týr. 

Mad de 1244 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1117 nci mad de sin den ba zý de ði þik lik ler ya pý la rak ve di li
gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Yol cu luk çar te ri söz leþ me le ri hak kýn da ki is tis na, Ta sa rý nýn 1131 in ci
mad de sin de dü zen len miþ tir. Ta sa rý nýn 1243 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben di uya rýn ca,
eþ ya nýn gü ver te de ta þýn ma sý  hak kýn da ki 1151 in ci mad de de yer alan hü küm ler em re di ci dir; an cak,
1151 in ci mad de nin üçün cü fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si uya rýn ca de niz de ta þý ma se ne di ne “eþ ya nýn
gü ver te de ta þýn ma sý” hak kýn da bir ka yýt dü þül müþ se, o eþ ya ya iliþ kin so rum lu luk re ji mi 1243 ün cü
mad de de ön gö rü len em re di ci dü ze ne tâbi ol maz. Di ðer bir de yiþ le, eþ ya nýn gü ver te de ta þýn ma sý
1151 in ci mad de ye uy gun ve de niz de ta þý ma se ne din de be lir til miþ se, ta þý yan, 1243 ün cü mad de nin
ge tir di ði sý nýr la ma ya tâbi ol mak sý zýn, so rum lu lu ðu nu 1244 ün cü mad de nin üçün cü fýk ra sý nýn çiz di -
ði çer çe ve de kal dý ra bi lir ve ya da ral ta bi lir.

Mad de 1245 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1118 in ci mad de sin de dü zen le nen bu ko nu, 1978 ta rih li
Ham burg Ku ral la rý nýn 2 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da ki ifa de ile Ta sa rý ya alýn mýþ týr.

DÖR DÜN CÜ BÖ LÜM
Za ma na þý mý

Mad de 1246 - Nav lun söz leþ me sin den do ðan ala cak la rýn za ma na þý mý, 6762 sa yý lý Ka nu nun
1262 nci mad de si nin be þin ci fýk ra sýn da bir yýl ola rak dü zen len miþ tir; ay rý ca, 1259 un cu mad de nin
bi rin ci cüm le si ve 1260 ýn cý mad de nin bi rin ci fýk ra sý uya rýn ca, 1235 in ci mad de nin ye din ci ben di -
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ne gö re ka nunî re hin hak kýy la te min edil miþ ala cak lar ba ký mýn dan da za ma na þý mý sü re si yi ne bir
yýl dýr. Ni ha yet yük za ra rý na da ya nan da va lar da 6762 sa yý lý Ka nu nun 1067 nci mad de sin de ön gö rül -
müþ olan bir yýl lýk hak dü þü rü cü sü re, 1260 ýn cý mad de nin ikin ci fýk ra sýn da sak lý tu tul muþ tur. Ta sa -
rý da, bu kar ma þýk dü zen le me nin sa de leþ ti ril me si he def len miþ tir. Bu tür ala cak lar için ge mi ala cak -
lý sý hak ký terk edil di ðin den, Ta sa rý nýn 1327 nci mad de siy le bir uyum sað lan ma sý na ge rek kal ma mýþ -
týr. Yol cu ta þý ma söz leþ me le ri için 1270 in ci mad de de özel hü küm bu lun du ðun dan, bu söz leþ me den
do ðan ala cak lar da 1246 ýn cý mad de ye alýn ma mýþ týr. Bu se bep ler le, 1246 ýn cý mad de ay rý bir bö lüm
için de dü zen len miþ ve böy le ce hük mün sis te ma tik ba kým dan da ön ce ki üç bö lüm de dü zen le nen söz -
leþ me le re si ra yet ede ce ði açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. Bi rin ci fýk ra da, yük za ra rý da va la rý na iliþ kin
1188 in ci mad de sak lý tu tu la rak, ön ce ki bö lüm ler de dü zen le nen söz leþ me ler den do ðan bü tün ala cak -
lar için za ma na þý mý sü re si bir yýl ola rak ta yin edil miþ tir; böy le ce, 6762 sa yý lý Ka nun tah týn da uy gu -
la ma da za ten be nim sen miþ olan sü re mu ha fa za edil miþ tir. Za ma na þý mý nýn baþ lan gý cý hak kýn da Ta sa -
rý nýn 1296 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da fark lý bir hü küm bu lun du ðun dan, muh te mel te red düt le -
ri gi der mek ama cýy la bu ra da Borç lar Ka nu nun da ki ge nel ku ra lýn tek rar edil me si uy gun gö rül müþ tür.

BE ÞÝN CÝ BÖ LÜM
De niz Yo luy la Yol cu Ta þý ma Söz leþ me si

1247 ilâ 1271 in ci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
De niz yo lu ile ya pý lan ta þý ma lar, esas iti ba rýy la yük ta þý ma cý lý ðý ve yol cu ta þý ma cý lý ðý ol mak

üze re iki ye ay rýl mak ta dýr. 6762 sa yý lý Ka nu nun “De niz Ti ca re ti”ne ay rýl mýþ Dör dün cü Ki ta bý nýn
dört ký sým dan olu þan “De niz Ti ca re ti Mu ka ve le le ri” baþ lýk lý Dör dün cü Fas lýn da da bu tas ni fe uyul -
muþ ve ön ce Bi rin ci Ký sým da “Eþ ya Ta þý ma (Nav lun) Mu ka ve le le ri” (1016 ilâ 1118 in ci mad de ler);
da ha son ra da Ýkin ci Ký sým da “Yol cu Ta þý ma Mu ka ve le si” (1119 ilâ 1132 nci mad de ler) dü zen len -
miþ tir. Türk Ti ca ret Ka nu nun da eþ ya ta þý ma söz leþ me le ri ne 113 mad de ay rýl mýþ ken; yol cu ta þý ma
söz leþ me si ne sa de ce 14 mad de ay rýl ma sý ve bir çok hu sus ta eþ ya ta þý ma söz leþ me le ri ne iliþ kin hü -
küm le re atýf la ye ti nil me si, bu hü küm le rin me ha zý ný teþ kil eden 15/05/1897 ta rih li Alm. TK.’nýn ha -
zýr lan dý ðý dö nem de eþ ya ta þý ma cý lý ðý nýn yol cu ta þý ma cý lý ðý na na za ran da ha önem li ad de dil me sin den
kay nak lan mýþ týr. Me haz Ka nu nun de niz ti ca re ti ne ay rýl mýþ Dör dün cü Ki ta býn da yer alan bu hü küm -
le rin kay na ðý ný 1861 ta rih li Al man Umumî Ti ca ret Ka nun na me si nin (All ge me ines De uts ches Han -
dels ge setz buch) de niz ti ca re ti ne iliþ kin Be þin ci Ki ta býn da ki hü küm ler teþ kil eder. Bu hü küm ler hu -
ku ku mu za ilk de fa Cum hu ri yet Dö ne mi nin ilk Ti ca ret Ka nu nu olan 29/05/1926 ta rih li ve 865 sa yý -
lý Ti ca ret Ka nu nu nun “De niz Ti ca re ti”ne ay rýl mýþ Ýkin ci Ki ta bý ný ek le yen ve 1897 ta rih li Alm.
TK.’nýn pek de ba þa rý lý sa yý la ma ya cak bir ter cü me sin den iba ret olan 13/05/1929 ta rih li ve 1440 sa -
yý lý Ka nun (1205 ilâ 1219 un cu mad de ler) ile gir miþ tir. Bu na gö re, Ti ca ret Ka nu nu’nda yer alan de -
niz yo lu ile yol cu ta þý ma söz leþ me si ne iliþ kin hü küm ler, bu har lý ge mi iþ le til me ye baþ lan ma sý nýn
üze rin den sa de ce 50 yýl ka dar bir sü re geç tik ten son ra ha zýr lan mýþ olan ve da ha zi ya de yel ken li ge -
mi ile yol cu ta þýn ma sý dev ri nin özel lik le ri ni ta þý yan 1861 ta rih li Al man Ka nun na me si nin ted vin
olun du ðu za ma na ait tir. Bu iti bar la, Ti ca ret Ka nu nu'nun 18 in ci yüz yý lýn ih ti yaç la rý na gö re ha zýr lan -
mýþ bu lu nan de niz yo lu ile yol cu ta þý ma söz leþ me si ne iliþ kin hü küm le ri nin çað daþ ol mak tan çýk mýþ
bu lun du ðu nu ka bul et mek ge re kir.

De niz ta þý ma cý lý ðýn da, eþ ya ta þý ma nýn da ima ön pla na çýk ma sý, yol cu ta þý ma ko nu sun da mil let le -
ra ra sý bir li ðe ula þýl ma sý ný ge cik tir miþ tir. Hal bu ki, ta rih iti ba rýy la da ha son ra or ta ya çý kan ha va ta þý ma -
cý lý ðýn da bir lik, çok er ken sa yý la bi le cek bir za man da, 1929 ta rih li Var þo va Söz leþ me si ile sað lan mýþ -
týr. Ge çen yüz yý lýn ilk yýl la rýn da baþ la yan de niz yo lu ile yol cu ta þý ma cý lý ðýn da bir li ðin sað lan ma sý na
iliþ kin ça lýþ ma lar ara dan uzun ca bir sü re geç tik ten son ra an cak 13/12/1974 ta ri hin de Ati na’da ka bul
edi len “Yol cu la rýn ve Ba ga jý nýn De niz Yo lu Ýle Ta þýn ma sý na iliþ kin Söz leþ me” (At hens Con ven ti on re -
la ting to the Car ri age of Pas sen gers and the ir Lug ga ge by Sea)‘nin ka bu lü ile ger çek leþ miþ tir.
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Tür ki ye, ta ra fý ol ma dý ðý Ati na Söz leþ me si ne, son ra dan da ka týl ma mýþ týr. Bu iti bar la, Söz leþ me -
de ki dü zen le me nin millî hu ku ku mu za doð ru dan her han gi bir et ki si yok tur. Ati na Söz leþ me si ne ta -
raf ol ma yan Fe de ral Al man ya Cum hu ri ye ti, son ra dan bir leþ ti ði Do ðu Al man ya Cum hu ri ye ti'nin ta -
ra fý ol du ðu Söz leþ me hü küm le ri ni, 25/07/1986 ta rih li Ti ca ret Ka nu nu nun ve Di ðer Ka nun la rýn De -
ðiþ ti ril me si ne iliþ kin Ka nun (Ge setz zur Ände rung des Han dels ge setz buchs und an de rer Ge set ze)
ile iç hu ku ku na in ti kal et tir miþ tir. Bu Ka nu nun 31/07/1986 ta ri hin de yü rür lü ðe gir me sin den son ra,
6762 sa yý lý Ka nu nun de niz yo lu ile yol cu ta þý ma söz leþ me si ne iliþ kin 1119 ilâ 1132 nci mad de le ri -
nin kar þý lý ðý ný teþ kil eden Alm. TK.’nýn 664 ilâ 677 in ci pa rag ra fý nýn önem li bir kýs mý il ga edil miþ;
ge ri ye sa de ce 665 in ci (6762 sa yý lý Ka nu nun 1120 in ci mad de si), 672 nci (6762 sa yý lý Ka nu nun
1127 nci mad de si), 673 ün cü (6762 sa yý lý Ka nu nun 1128 in ci mad de si), 674 ün cü (6762 sa yý lý Ka -
nu nun 1129 un cu mad de si) ve 675 in ci (6762 sa yý lý Ka nu nun 1130 un cu mad de si) pa rag raf lar kal -
mýþ týr. Aný lan Ka nun ile Me haz Ka nu nun 664 ün cü pa rag ra fý da de ðiþ ti ril miþ ve bu pa rag ra fa Ati -
na Söz leþ me si nin 1 in ci, 3 ilâ 5 in ci, 7 ilâ 8 in ci, 10 ilâ 18 in ci ve 21 in ci mad de le ri nin Al man ca ya
ter cü me sin den iba ret 16 pa rag raf (An la ge zu pa rag raf 664, Art. 1 - 16) ilâve edil miþ tir. Ya ni, me -
haz da ki dü zen le me, ar týk bü yük öl çü de Ati na Söz leþ me sin de ki dü zen le me ye uy gun dur.

Yol cu la rýn hem ölüm ve ya ra lan ma la rýn dan; hem on la rýn ba ga jý nýn zý ya ýn dan ve ya ha sa rýn dan
do ðan za rar la ra iliþ kin so rum lu lu ðu dü zen le yen hü küm le ri muh te vi 28 mad de den mü te þek kil Ati na
Söz leþ me si nin en önem li özel li ði, bir çok hal de so rum lu lu ðun her bir za rar tü rü için bel li mik tar ile
sý nýr lan dý rýl mýþ ol ma sý dýr. Ya ni, bu Söz leþ me hü küm le ri ne gö re öde ne cek olan taz mi na týn mik ta rý,
is tis naî ba zý hal ler ha riç yi ne Söz leþ me de her bir za rar tü rü için maktû ola rak ta yin edil miþ bel li bir
be del den iba ret tir. Söz leþ me de za rar tür le ri ne gö re so rum lu lu ðun bel li bir mik tar la sý nýr lan dý rýl mýþ
ol ma sý, bir öl çü de so rum lu sa yý lan ki þi le ri ko ru du ðu gi bi; ay rý ca fark lý dev let mah ke me le rin de açý -
la cak olan da va lar da, aþa ðý yu ka rý bir bi ri ne ya kýn mik tar lar da taz mi nat öden me si ne iliþ kin ka rar la -
rýn alýn ma sýn da da müs bet rol oy nar.

Ati na Söz leþ me si nin 13/12/1974 ta ri hin de ka bul edi len ilk met nin de, bu Söz leþ me hü küm le ri -
ne gö re öde ne cek taz mi nat be del le ri nin ta yi nin de kul la ný la cak olan he sap la ma bi ri mi ola rak, 900
mil yem aya rýn da ve 65.5 mi lig ram aðýr lý ðýn da al tý ný nýn de ðe ri ne te ka bül eden “frank” ter cih edil -
miþ tir (7 ilâ 9 un cu mad de ler). An cak, 19/11/1976 ta rih li De niz Ala cak la rý nýn Sý nýr lan dý rýl ma sý na
iliþ kin Lon dra Söz leþ me si nin im za lan ma sýn dan ön ce ya pý lan Lon dra Kon fe ran sý’ný mü te aki ben 17-
19/11/1976 ta rih le ri ara sýn da yi ne Lon dra’da ya pý lan üç ay rý kon fe rans tan bi ri, Ati na Söz leþ me si -
nin he sap la ma bi ri mi olan frank'ýn de ðiþ ti ril me si ama cýy la top lan mýþ ve bu Kon fe rans son ra sýn da
im za la nan 19/11/1976 ta rih li Pro to kol (Pro to col to the At hens Con ven ti on re la ting to the Car ri age
of Pas sen gers and the ir Lug ga ge by Sea) ile Ati na Söz leþ me si nin he sap la ma bi ri mi olan “fran kýn”
ye ri ne, 19/11/1976 ta rih li De niz Ala cak la rýn dan Do ðan So rum lu lu ðun Sý nýr lan dý rýl ma sý na Ýliþ kin
Lon dra Söz leþ me sin de de he sap la ma bi ri mi ola rak kul la ný lan Özel Çek me Hak ký ika me edil miþ tir.

Ati na Söz leþ me si nin he sap la ma bi ri mi ni Özel Çek me Hak ký ile de ðiþ ti ren 13/11/1976 ta rih li
Pro to kol’ün yü rür lü ðe gi re ce ði ta ri hi ta yin eden 4 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ön gö rü len
Pro to ko le en az 10 dev le tin ta raf ol ma sý þar tý ise, 30/04/1989’da ger çek leþ miþ tir. An cak, bu Pro to -
kol’de so rum lu luk sý ný rý ola rak ön gö rü len mik tar lar, Mil let le ra ra sý De niz ci lik Teþ kilâtý (In ter na ti -
onal Ma ri ti me Or ga ni za ti on) ta ra fýn dan 26 - 30/03/1990 ta rih le ri ara sýn da dü zen le nen Kon fe rans
son ra sýn da im za la nan ve Söz leþ me nin ba zý mad de le rin ta di li ni de içe ren da ha ay rýn tý lý bir dü zen le -
me yi ha vi ye ni bir Pro to kol (Pro to col of 1990 to amend the At hens Con ven ti on re la ting to the Car -
ri age of Pas sen gers and the ir Lug ga ge by Sea) ile art tý rýl mýþ týr.  An cak 1990 ta rih li Pro to kol da ha
yü rür lü ðe gir me den 21.10.2002 ilâ 01.11.2002 ta rih le ri ara sýn da yi ne Mil let le ra ra sý De niz ci lik Teþ -
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kilâtý’nýn gi ri þi mi ile top la nan bir dip lo ma tik kon fe rans ta bu ku ru lu þun ha zýr la dý ðý bir de ði þik lik
pro to ko lü ta sa rý sý mü za ke re edil miþ ve so nuç ta Kon fe ran sa ka tý lan 71 dev le tin tem sil ci si ta ra fýn dan
oy bir li ði ile 01.11.2002 ta rih li bir Pro to kol (Pro to col of 2002 to the At hens Con ven ti on re la ting to
the Car ri age of Pas sen gers and the ir Lug ga ge by Sea) ka bul edil miþ tir.

1990 Pro to ko lü nün ye ri ne geç mek üze re ha zýr lan mýþ bu lu nan 2002 Pro to ko lü nün gi riþ kýs mýn -
da 1990 Pro to ko lü nün yü rür lü ðe gir me miþ ol du ðu na da sa ra ha ten iþa ret edil miþ tir. 1990 Pro to ko -
lün de ön gö rü len so rum lu luk sý nýr la rý ný mik tar iti ba rýy la da art tý ran 2002 Pro to ko lü nün 15 in ci mad -
de si nin üçün cü fýk ra sýn da, 1974 Ati na Söz leþ me si nin bun dan son ra “2002 ta rih li Yol cu la rýn ve Ba -
ga jý nýn De niz Yo lu Ýle Ta þýn ma sý na Ýliþ kin Ati na Söz leþ me si” (At hens Con ven ti on re la ting to the
Car ri age of Pas sen gers and the ir Lug ga ge by Sea, 2002) ola rak aný la ca ðý zik ro lun du ðu için, bu son
Pro to kol ile bir ad de ði þik li ði yo lu na gi dil miþ ol du ðu nu da be lirt mek ge re kir. Bu na gö re, 2002 Pro -
to ko lü nün yü rür lü ðe gir me si ni mü te akip ký sa ca 1974 ta rih li Ati na Söz leþ me si di ye de aný lan mil let -
le ra ra sý met nin adý 2002 ta rih li Yol cu la rýn ve Ba ga jý nýn De niz Yo lu Ýle Ta þýn ma sý na Ýliþ kin Ati na
Söz leþ me si (2002 Ati na Söz leþ me si) ola rak de ðiþ miþ tir.

1974 ta rih li Ati na Söz leþ me si ne 2002 Pro to ko lü’nün iþ len me si ile or ta ya çý kan 2002 ta rih li
Ati na Söz leþ me si, so rum lu luk sý nýr la rý dý þýn da; so rum lu luk þart la rý ba ký mýn dan da ba zý ye ni lik le ri
içer mek te dir. Pro to ko lün 5’in ci mad de si ile Ati na Söz leþ me si ne ek le nen 4bis mad de sin de ta þý yan -
la rýn yol cu la rýn ölü mü ve ya ra lan ma sýn dan do ðan so rum lu luk la rý ný si gor ta et tir me le ri zo run lu lu ðu -
nun ön gö rül müþ ol ma sý da bir di ðer önem li de ði þik li ði teþ kil et mek te dir.

Ta sa rý nýn de niz yo lu ile yol cu ta þý ma söz leþ me si ne iliþ kin hü küm le ri ha zýr la nýr ken Al man Ka -
nun Ko yu cu nun ter cih et ti ði sis tem iz le ne rek mil let le ra ra sý ku ral la rýn iç hu ku ka iþ len me si yo lu be -
nim sen miþ tir. Bu amaç la, Alm. TK.’da ki re viz yon da dik ka te alý nan 1974 Ati na Söz leþ me si nin ye -
ri ne, ký sa sü re ön ce yü rür lü ðe gi ren ve ül ke miz de de yol cu ta þý ma cý lý ðý nýn ge liþ me si açý sýn dan son
de re ce isa bet li ve çað daþ dü zen le me ler içe ren 2002 Ati na Söz leþ me si esas alýn mýþ týr.

Ta sa rý nýn 2002 Ati na Söz leþ me si hü küm le ri ör nek alý na rak ha zýr la nan mad de le rin de me haz
me tin le re sa dýk ka lýn mýþ týr. Fa kat ça lýþ ma lar sý ra sýn da 6762 sa yý lý Ka nu nun de niz yo lu ile yol cu ta -
þý ma söz leþ me si ile il gi li hü küm le rin den ba zý la rý nýn ko run ma sý da ge rek li gö rül müþ ve bun la rýn bir
kýs mý Söz leþ me den alý nan mad de ler içe ri sin de, bir kýs mý da doð ru dan Ta sa rý ya alýn mýþ týr. Ay rý ca,
Ang lo-Sak son ka nun laþ týr ma tek ni ði ne uy gun ola rak Söz leþ me nin te mel kav ram la rý nýn ta ným lan -
ma sý na tah sis edil miþ 1 in ci mad de sin de yer alan ta ným lar, Ka ra Av ru pa sý Ka nun laþ týr ma tek ni ði ne
uy gun ola rak il gi li ol duk la rý ko nu la rý dü zen le yen mad de le re alýn mak su re tiy le da ðý týl mýþ týr.

Mad de 1247 - De niz yo lu ile yol cu ta þý ma söz leþ me si 6762 sa yý lý Ka nun da ta ným lan ma mýþ ol -
du ðu hal de Ta sa rý hü küm le ri nin ha zýr lan ma sýn da esas alý nan 2002 Ati na Söz leþ me si ne pa ra lel ola -
rak bu mad de de ta ným lan mýþ týr. 2002 Söz leþ me si nin 1 in ci mad de si nin ikin ci ve üçün cü fýk ra la rý ile
21 in ci mad de si ne gö re ka le me alý nan bu mad de de ki ta ný ma, üc ret un su ru nun da ilâve edil me si baþ -
lan gýç ta dü þü nül müþ; an cak me haz la uyu mun sað lan ma sý için bun dan vaz ge çil miþ tir. Bu nun la be -
ra ber, mad de nin Söz leþ me nin 21 in ci mad de sin den alý nan ikin ci fýk ra sýn da yol cu ta þý ma söz leþ me -
si ile il gi li hü küm le rin dev let ve ya di ðer ka mu tü zel ki þi le ri ta ra fýn dan ya pý lan yol cu ta þý ma la rýn dan
sa de ce ti carî olan la ra uy gu la na ca ðý nýn tas rih edil me sin den üc ret un su ru nun çýk mak ta ol du ðu söy le -
ne bi lir. Öte yan dan, Ta sa rý nýn ta þý ya nýn üc ret hak kýn dan açýk ça bah se den hü küm le ri (m. 1250, III;
1252, III; 1253; 1258, (a)) ile üc ret ala ca ðý ný te min et mek üze re ön gö rü len  ha pis hak ký ile il gi li
hük mün den (m. 1254) de ben zer so nu ca va rýl ma sý ka bil dir. Söz leþ me nin 1 in ci mad de si nin de niz
yo lu ile yol cu ta þý ma söz leþ me si nin ic ra va sý ta sý olan ge mi nin ta ným lan dý ðý üçün cü fýk ra sýn da, ay -
ný za man da ka ra da da yol cu luk ya pýl ma sý na ya ra yan ha va yas týk lý araç lar ba ký mýn dan ge ti ri len is -
tis na ya, mad de nin üçün cü fýk ra sýn da yer ve ril miþ ve bu su ret te Söz leþ me ile uyum sað lan mýþ týr.
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Mad de 1248 - Bu mad de de yol cu la rýn du çar ola ca ðý za rar lar dan so rum lu olan baþ lý ca ki þi ler
ola rak ta þý yan ve fi ilî ta þý yan, 2002 Ati na Söz leþ me si nin 1 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ve
(b) bent le ri ne uy gun bir þe kil de ta ným lan mýþ týr. Ta sa rý nýn 1259 un cu mad de sin de ta þý ma iþi nin ta -
ma mý ný ve ya bir kýs mý ný «üst le nen» ve «ger çek leþ ti ren» ki þi ler ara sýn da ki ay rým ge re ken þe kil de
vur gu lan dý ðý için Söz leþ me nin aný lan mad de si nin (c) ben din de yer alan “ta þý ma iþi nin ta ma mý ný ve -
ya bir kýs mý ný ger çek ten ic ra eden ta þý yan” hak kýn da ki ta ný ma Ta sa rý da yer ve ril me miþ tir. 

Mad de 1249 - Bu mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da ge miy le ta þý nan lar dan han gi le ri nin yol cu sa yý -
la ca ðý hu su su, 2002 Ati na Söz leþ me si nin 1 in ci mad de si nin dör dün cü fýk ra sý nýn (a) ve (b) bent le ri -
ne uy gun ola rak açýk lan mýþ týr. Yol cu ta þý ma söz leþ me si dý þýn da ki bir söz leþ me ye is ti na den ta þý nan
araç ve ya can lý hay van la ra ne za ret et mek üze re ge mi de bu lu nan ki þi le re de yol cu sta tü sü nün ta nýn -
ma sý, on la rýn yol cu luk es na sýn da uð ra dýk la rý za rar lar dan kim le rin, han gi hü küm le re gö re so rum lu
ola ca ðý ko nu sun da ki boþ lu ðu dol dur muþ tur. Mad de nin ikin ci fýk ra sý ise, 6762 sa yý lý Ka nu nun yol -
cu nun ta þýn ma hak ký ný dev ret me si ile il gi li 1119 un cu mad de sin den alýn mýþ týr.

Mad de 1250 - Bu mad de nin ilk iki fýk ra sý, 2002 Ati na Söz leþ me si nin 1 in ci mad de si nin be þin -
ci fýk ra sý nýn (a) ve (b) bent le ri ile al týn cý fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Üçün cü fýk ra sý ise, za ten 6762 sa yý -
lý Ka nu nun 1127 n ci mad de sin de ön gö rü len ve Ta sa rý da yer al ma sý nýn ge rek li ol du ðu so nu cu na va -
rý lan bir esa sýn tek ra rýn dan iba ret tir.

Mad de 1251 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1120 n ci mad de sin den alý nan bu hü küm son ra dan 1974
Ati na Söz leþ me si ne gö re göz den ge çi ri len Alm. TK.’nýn 665 in ci pa rag ra fý na da uy gun dur.

Mad de 1252 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1128 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da me haz Alm.
TK.’nýn 673 ün cü mad de sin de ol du ðu gi bi nav lun söz leþ me si hü küm le ri ne yol la ma ya pý la rak dü -
zen len miþ bu lu nan bu yü küm lü lük, Ta sa rý da yol cu ta þý ma söz leþ me si nin ma hi ye ti ne uy gun dü þe cek
bir taz da müs ta ki len dü zen len miþ tir. Mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da ki so rum lu luk la il gi li ifa de nin
1145 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da ki ifa dey le uyum lu ol ma sý na dik kat edil miþ tir.

Mad de 1253 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1121 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. Mad de nin me ha zý ný teþ -
kil eden Alm. TK.’nýn 666 ncý pa rag ra fý yü rür lük ten kal dý rýl mýþ ol du ðu hal de, aný lan hük mün mu -
ha fa za sýn da ya rar gö rül müþ tür. Þu ka dar ki, ge mi ye gel me yen yol cu nun ye ri ne baþ ka yol cu ta þýn -
mýþ ise, ta þý ya nýn böy le ce el de et ti ði üc ret, gel me yen yol cu nun öde mek zo run da bý ra kýl dý ðý üc ret -
ten in di ri le cek tir; Ta sa rý ya ek le nen bu dü zen le me ile 1158 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sýn da be nim -
se nen il key le de uyum sað lan mýþ týr.

Mad de 1254 - 6762 sa yý lý Ka nu nun Alm. TK.’nýn 674 ün cü pa rag ra fýn dan alýn mýþ 1129 un cu
mad de si ne te ka bül eden bu mad de, Ta sa rý nýn 1201 in ci mad de si nin ge rek çe sin de iþa ret olu nan se -
bep ler den do la yý ye ni den dü zen len miþ tir. Ay rý ca, gü nü müz de ta þý yan la rýn yap týk la rý söz leþ me ler de
yol cu la rý de niz yo lu ile bir yer den baþ ka bir ye re ta þý mak dý þýn da ba zý edim le rin ifa sý ný da üst len -
me le ri kar þý sýn da on la ra bah þe di len te mi na týn sa de ce ta þý ma üc re ti ala ca ðý ile sý nýr lan dý rýl ma sý nýn
doð ru ol ma ya ca ðý so nu cu na va rýl mýþ týr. Kal dý ki, Ta sa rý nýn 891, 913, 923, 1201, 1275 ve 1315 in ci
mad de le rin de de ay ný ter cih ya pýl mýþ týr.

Mad de 1255 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1130 un cu mad de si nin üçün cü fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. An -
cak, yol cu luk sý ra sýn da ölen yol cu nun ba ga jý ný ko ru ma yü küm lü lü ðü doð ru dan doð ru ya yol cu ta þý -
ma söz leþ me si nin di ðer ta ra fý ný teþ kil eden ta þý ya na tah mil edil miþ tir.

Mad de 1256 - Bu mad de nin ilk beþ fýk ra sý 2002 Ati na Söz leþ me si nin 3 ün cü mad de si nin ilk
beþ fýk ra sýn dan; al týn cý fýk ra sý 2002 Söz leþ me si nin 1 in ci mad de si nin ye din ci fýk ra sýn dan, ye din ci,
se ki zin ci ve do ku zun cu fýk ra la rý 2002 Söz leþ me si nin 3  ün cü mad de si nin al týn cý, ye din ci ve se ki -
zin ci fýk ra la rýn dan alýn mýþ týr. Mad de nin son fýk ra sýn da ise, ta þý ya nýn so rum lu lu ðu nun üst sý nýr la rý
hak kýn da 1262 ve 1263 ün cü mad de hü küm le ri nin ca ri ola ca ðý be lir til miþ tir.



---- 376 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Mad de 1257 - 2002 Ati na Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 1258 - 2002 Ati na Söz leþ me si nin 1 in ci mad de si nin se ki zin ci fýk ra sý nýn (a), (b) ve (c)

bent le rin den alýn mak su re tiy le dü zen len miþ tir.
Mad de 1259 - 2002 Ati na Söz leþ me si nin zo run lu si gor ta yý hük me bað la yan 4bis mad de si nin

bi rin ci fýk ra sý ile 12’n ci fýk ra sýn dan ha re ket le sev ke di len bu mad de de, ta þý yan la rýn yol cu la rýn ölü -
mün den ve ya ya ra lan ma sýn dan do ða bi le cek so rum lu luk la rý na kar þý gü ven ce teþ kil et mek üze re bir
zo run lu si gor ta yý yap týr mak la yü küm lü ký lýn mýþ lar dýr. Mad de de ta þý ya na zo run lu si gor ta ya al ter na -
tif ola rak bir ban ka ya hut ben ze ri bir malî ku ru lu þun ga ran ti si gi bi bir malî gü ven ce ver me imkâný -
nýn bah þe dil me si, zo run lu si gor ta uy gu la ma sý ile uz laþ ma ya ca ðýn dan uy gun bu lun ma mýþ týr.

Mad de 1260 - 2002 Ati na Söz leþ me si nin 5 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 1261 - 2002 Ati na Söz leþ me si nin 6 ncý mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 1262 - 6762 sa yý lý Ka nun da bu lun ma yan bu hü küm 2002 Ati na Söz leþ me si nin 7 nci

mad de si nin bi rin ci fýk ra sý esas alý na rak sev ke dil miþ tir. Bi rin ci cüm le nin so nun da 1256 ncý mad de -
nin bi rin ci fýk ra sý ikin ci cüm le si nin sak lý tu tul ma sý nýn se be bi, ge mi ka za sý hal le rin de 250.000 ÖÇH
sý ný rý nýn esas alý na ca ðý ný, an cak ta þý ya nýn ku su ru ha lin de ta lep edi le bi le cek faz la za rar  ba ký mýn dan
da bu mad de de ki 400.000 ÖÇH sý ný rý nýn ge çi le me ye ce ði ni vur gu la mak týr. 

Mad de 1263 - 2002 Ati na Söz leþ me si nin 8 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 1264 - 2002 Ati na Söz leþ me si nin 10 un cu mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 1265 - 2002 Ati na Söz leþ me si nin 11 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 1266 - 2002 Ati na Söz leþ me si nin 12 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 1267 - 2002 Ati na Söz leþ me si nin 13 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr. An la tým, ay ný ku -

sur de re ce le ri için hü küm ge ti ren Ta sa rý nýn 855 in ci mad de si nin be þin ci fýk ra sý ile 886 ve 887 n ci
mad de le ri, 930 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý ve 1187 nci mad de le ri ile uyum içe ri sin de bu lun mak -
ta dýr. Böy le ce, uy gu la ma da bu ku sur de re ce si nin yo ru mu ba ký mýn dan yek ne sak lýk sað lan mýþ týr.

Mad de 1268 - Ta þý ya na ve ya fi ilî ta þý ya na kar þý yol cu nun ölü mü ve ya ya ra lan ma sý ya hut ba -
ga jý nýn zý yaý ve ya ha sa rý se be biy le açý la cak taz mi nat da va la rýn da ge nel hü küm le re de da ya ný la bil -
me si yo lu nu ka pa tan bu mad de 2002 Ati na Söz leþ me si nin 14 ün cü mad de sin den uyar lan mak su re -
tiy le alýn mýþ týr. 

Mad de 1269 - 2002 Ati na Söz leþ me si nin 15 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 1270 - 2002 Ati na Söz leþ me si nin 16 ncý mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 1271 - 2002 Ati na Söz leþ me si nin 17 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sý ile 18 in ci mad de -

sin den alýn mýþ týr.
BE ÞÝN CÝ KI SIM

De niz Ka za la rý
BÝ RÝN CÝ BÖ LÜM
Müþ te rek Avar ya

1272 ilâ 1285 in ci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
Ta sa rý da ki müþ te rek avar ya hü küm le ri þu il ke le re gö re ye ni den dü zen len miþ tir:
(1) Ta sa rý nýn 1273 ün cü mad de sin de, York An vers Ku ral la rý’na atýf ya pýl ma sý yo lu na gi dil miþ

ve Türk çe ter cü me nin res mi yol dan ha zýr lan ma sý usûlü ka bul edil miþ tir.
(2) Bu atýf ne de niy le, York An vers Ku ral la rý’nda dü zen le nen hu sus la ra iliþ kin 6762 sa yý lý Ka -

nu nun hü küm le ri Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.
(3) Nav lun söz leþ me si ve kur tar ma hak kýn da ki bö lüm ler de ka bul edi len hü küm le re uy gun ola -

rak, müþ te rek avar ya ga ra me pay la rý nýn þah si borç lu la rý ný be lir le yen 1274 ün cü mad de ek len miþ tir.
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(4) York An vers Ku ral la rý, te mi nat la rý dü zen le me di ði için, 6762 sa yý lý Ka nu nun bu hu su sa iliþ -
kin mad de le ri, Ta sa rý nýn 1275 ilâ 1277 nci mad de le rin de mu ha fa za edil miþ; an cak, Ta sa rý da “ha pis
hak ký sis te mi” ka bul edil di ði için, dü zen le me bu sis tem ile uy gun hâle ge ti ril miþ tir.

(5) York An vers Ku ral la rý, dis peç usulünü dü zen le me di ði için, 6762 sa yý lý Ka nu nun bu ko nu -
da ki hü küm le ri de ko run muþ, an cak me haz ile kar þý laþ tý rý la rak ye ni den dü zen len miþ tir.

(6) Ta sa rý da ka bul edi len kav ram ve te rim ler ile uyum sað lan mýþ týr.
Mad de 1272 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1179 un cu mad de si met ni esas alý na rak, bu hü küm, 1994

ta rih li York An vers Ku ral la rý’nýn A ilâ D ve F harf li ku ral la rý ile kar þý laþ tý rý la rak ye ni den ka le me
alýn mýþ týr. Mad de de yer ve ri len müþ te rek avar ya ta ný mý sa ye sin de, York An vers Ku ral la rý’na atýf
ya pan Ta sa rý nýn 1273 ün cü mad de si ne ge çiþ sað lan mýþ týr. York An vers Ku ral la rý’nýn A mad de si nin
bi rin ci fýk ra sý na uy gun ola rak “ge mi, yük, di ðer eþ ya ve nav lun” iba re si kul la nýl mýþ týr; çün kü, ta þý -
ya nýn nav lu nu ile bir lik te za man çar te re ri nin ya ký tý, bir iþ le ti ci nin kon tey ner le ri gi bi çok sa yý da baþ -
ka eþ ya da müþ te rek avar ya fe dakârlý ðý na ma ruz kal mýþ ve ya böy le bir fe dakârlýk tan ya rar lan mýþ
ola bi lir.

Mad de 1273 - York An vers Ku ral la rý, hem ka bo taj ta þý ma la rýn da hem de mil let le ra ra sý ta þý ma -
lar da, müþ te rek avar ya hak kýn da uy gu la nan te mel ku ral lar ni te li ðin de dir. Bu Ku ral lar, ge liþ me ler ve
ih ti yaç lar doð rul tu sun da Co mité Ma ri ti me In ter na ti onal ta ra fýn dan ara lýk lar la ye ni len mek te dir. Uy -
gu la ma da kul la ný lan bü tün ba sý lý söz leþ me ler ve ko niþ men to lar, mezkûr Ku ral lar’a atýf içer mek te dir.
Do la yý sýy la, uy gu la ma da ki olay la rýn bü yük bir ço ðun lu ðun da, York An vers Ku ral la rý nýn han gi ta rih -
li met ni nin uy gu la na ca ðý za ten ta raf lar ca ka rar laþ tý rýl mýþ ol mak ta dýr. Bu na kar þý lýk, ta raf la rýn bu hu -
su sa da ir bir an laþ ma yap ma dýk la rý hal ler için Ta sa rý ya ye dek hu kuk ku ral la rý al mak ge rek miþ tir.

6762 sa yý lý Ka nu nun ilk ta sa rý sýn da, York An vers Ku ral la rý’nýn 1924 ta rih li met ni esas alýn mýþ -
tý. Bu Ku ral lar 1950 yý lýn da ye ni le nin ce, Ta sa rý yý göz den ge çi ren Ad li ye En cü me ni, bu ku ral la rý ta -
sa rý ya iþ le miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nun yü rür lü ðe gir dik ten son ra, York An vers Ku ral la rý 1974, 1990,
1994 ve 2004 yýl la rýn da esas lý de ði þik lik le re uð ra mýþ týr. An cak bu de ði þik lik ler, 6762 sa yý lý Ka nu -
na yan sý ma dý ðýn dan, ka nunî dü zen le me ile uy gu la ma ara sýn da uyum suz luk doð muþ tur. Bü tün bu
ge liþ me ler kar þý sýn da, bu Ku ral la rý Ta sa rý ya iþ le mek sa kýn ca lý bu lun muþ tur. Do la yý sýy la, York An -
vers Ku ral la rý’nýn gün cel met ni nin da ima uy gu la na bil me si ni müm kün ký lan bir çö züm üze rin de ça -
lý þýl mýþ týr. Bu amaç la, Ýs viç re De niz Ti ca re ti Ka nu nu’nda be nim se nen çö züm in ce len miþ tir. An cak
bu çö zü mün, York An vers Ku ral la rý’nýn bel li ta rih li bir met ni ne atýf tan iba ret ol du ðu gö rül dü ðün -
den tat minkâr bu lun ma mýþ týr. So nuç ta, Si gor ta cý lýk Ge nel Mü dür lü ðü’nün ve De niz ci lik Müs te þar -
lý ðý’nýn gö rüþ le ri alý na rak, Ta sa rý da ki hü küm ka bul edil miþ tir. Bu na gö re, 7397 sa yý lý Si gor ta Mu -
ra ka be Ka nu nun 34 ün cü mad de si uya rýn ca ya yým lan mýþ olan Si gor ta Ýh ti sas Ko mi te le ri Yö net me -
li ði (15/06/1995 ta rih li ve 22314 sa yý lý Resmî Ga ze te) uya rýn ca bir ih ti sas ko mi te si ku ru la cak týr.
Müþ te rek avar ya ga ra me pay la rý uy gu la ma da hiç is tis na sýz si gor ta cý lar ta ra fýn dan kar þý lan dý ðýn dan,
bu ko mi te ye si gor ta sek tö rüy le bir lik te de niz ci lik sek tö rü nü tem si len de De niz ci lik Müs te þar lý -
ðý’ndan üye ler da vet edi le cek tir. Ay rý ca De niz Ti ca ret Oda la rý’ndan ve di ðer mes lek ku ru luþ la rýn -
dan tem sil ci ler le, bu alan da ça lý þan uz man aka de mis yen ve uy gu la ma cý la rýn ka tý lý mý sað la na cak týr.
Böy le ce ku ru lan ko mi te, York An vers Ku ral la rý nýn uy gu la na cak ter cü me si ni ha zýr la ya cak týr. Bu hü -
küm sa ye sin de, Ku ral lar’ýn en son ka bul edi len met ni esas alý na cak, di ðer yan dan mah ke me ve dis -
peç çi ler, Ýn gi liz ce bir met ni doð ru dan uy gu la ma kül fe tin den kur ta rýl mýþ ola cak týr. Öte yan dan, Ku -
ral lar da mey da na ge le cek bir de ði þik lik, ku ru la cak ko mi te ta ra fýn dan ter cü me edi lip Res mi Ga ze te -
de ya yým lan ma dý ðý sü re ce mah ke me ler için bað la yý cý ol ma ya cak týr. 
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Mad de 1274 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý ye ni bir hü küm ni te li ðin de dir. Ta sa rý nýn 1200 ün cü
mad de sin de “nav lun bor cu” ve 1306 ncý mad de sin de “kur tar ma üc re ti bor cu” için açýk hü küm ler
sevk edil me si nin se be bi bu ra da da ge çer li dir. 6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nun da ve York An vers
Ku ral la rý’nda bu hu su sa iliþ kin hü küm bu lun ma ma sý bir ek sik lik ola rak de ðer len di ril miþ tir. Ni te kim
Alm. TK.’da 1972 yý lýn da ya pý lan de ði þik lik te ye ni den dü zen le nen 725 in ci pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk -
ra sý da ben zer bir hü küm içer mek te dir.

Ýkin ci fýk ra, Alm. TK.’nýn 1972 de ði þik li ðin den ön ce ki 726 ncý pa rag ra fý nýn ikin ci fýk ra sýn dan
ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1204 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Ta sa -
rý nýn 1307 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da da kur tar ma üc re ti ile il gi li ola rak ay ný hü küm ka bul
edil miþ bu lun mak ta dýr. Bu ku ra lýn bu ra da da ka bu lü uy gun bu lun muþ tur. An cak, 6762 sa yý lý Ka nun -
da “re hin” ile il gi li 1204 ün cü mad de de yer alan bu fýk ra, ki þi sel borç lu la rý be lir le yen Ta sa rý nýn bu
mad de si ne alýn mýþ týr.

Mad de 1275 - Bu mad de ha zýr la nýr ken, Alm. TK.’nýn 1972 de ði þik li ðin den ön ce ki 725 in ci pa -
rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1204 ün cü mad de si nin bi -
rin ci fýk ra sý dik ka te alýn mýþ, an cak Ta sa rý da ka bul edil miþ olan (891, 913, 923, 1201, 1254 ve 1315
in ci  mad de ler) “ha pis hak ký sis te mi”nin ge rek tir di ði de ði þik lik ler ya pýl mýþ týr.

Mad de 1276 - Alm. TK.’nýn 1972 de ði þik li ðin den ön ce ki 730 un cu pa rag ra fýn dan ik ti bas edil -
miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1205 in ci mad de sin den alýn mýþ týr.

Mad de 1277 - Alm. TK.’nýn 1972 de ði þik li ðin den ön ce ki 731 in ci pa rag ra fýn dan ik ti bas edil -
miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1206 ncý mad de sin den alýn mýþ týr. Ta þý ya nýn ha pis hak ký, Ta sa rý nýn
1201 in ci mad de sin de ye ni den dü zen len di ði için, mad de bu ye ni dü zen le me ye uy du rul muþ tur. Bu
çer çe ve de, bi rin ci fýk ra nýn ikin ci cüm le sin de ge çen “eþ ya üze rin de ki ha pis hak ký na ha lel gel me mek -
le be ra ber” iba re si çý kar týl mýþ týr, çün kü zil yet li ðin yi ti ril me si ha lin de ha pis hak ký da so na er miþ ola -
cak týr. Üçün cü fýk ra nýn ikin ci cüm le si, me haz hük me ve Ta sa rý nýn 1201 in ci mad de si ne uy gun ola -
rak sa de leþ ti ril miþ tir.

1278 ilâ 1284 ün cü Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
Dis peç usu lü ne iliþ kin hü küm ler, 6762 sa yý lý Ka nu nun ilk ta sa rý sý na Al man Ni za sýz Ka za Ka -

nu nun dan (Ge setz über die fre iwil li ge Ge richt sbar ke it) alýn mýþ tý. O ta sa rý yý de net le yen Ad li ye En -
cü me ni, bu hü küm ler de ba zý de ði þik lik ler ve on la ra ek le me ler yap mýþ týr. Ta sa rý nýn 1278 ilâ 1284
ün cü mad de le rin de, bu sis te me esas iti ba rýy la do ku nul ma mýþ týr. An cak, Al man Ni za sýz Ka za Ka nu -
nun dan alýn ma sý ih mal edi len hü küm ler ek len miþ ve ba zý ter cü me yan lýþ la rý da gi de ril miþ tir.

Mad de 1278 - Mad de nin ilk iki fýk ra sý, Alm. TK.’nýn 728 in ci pa rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ
olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1209 un cu mad de si nin ilk iki fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Me haz hü küm ler de
ka bul edil miþ olan “kap ta nýn dis peç yap týr mak la yü küm lü tu tul ma sý” il ke si ter ke dil miþ tir, çün kü
çað daþ mil let le ra ra sý uy gu la ma ile çe liþ mek te dir. Gü nü müz de hiç bir do na tan, dis peç yap týr ma iþi ni
kap ta na bý rak maz; hiç bir yük il gi li si de kap ta ný bu iþ için da va ve ya ta kip et mez. Dis pe çin yap tý rýl -
ma sý nýn yal nýz ca do na ta na yük len me si, ge rek li ve ye ter li gö rül müþ tür. Öte yan dan, 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 1209 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na Ad li ye En cü me ni ta ra fýn dan ek len miþ olan ikin ci
cüm le nin çý kar týl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Ora da ön gö rü len sis tem uya rýn ca, ön ce “dis peç yap týr ma
ka ra rý” is tih sal edi le cek, ar dýn dan dis peç ya pý la cak, son ola rak da mah ke me den dis pe çin tas di ki ta -
lep edi le cek tir; bu usul, on yýl dan uzun bir za man ala bi lir. Bu se bep le, me haz Al man hük mü nün
ikin ci fýk ra sýn da ön gö rül dü ðü gi bi, “do na tan yap týr maz sa, il gi li ler yap tý rýr” il ke si ni dü zen le yen
ikin ci fýk ra hük mü ye ter li bu lun muþ tur.



---- 379 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Mad de nin üçün cü fýk ra sý, me haz Al man Ni za sýz Ka za Ka nu nu nun 150 nci mad de si gö zö nün -
de tu tu la rak 6762 sa yý lý Ka nu nun 1209 un cu mad de si nin üçün cü fýk ra sýn dan alýn mýþ týr.

6762 sa yý lý Ka nu nun ta sa rý sý ný göz den ge çi ren Ad li ye En cü me ni, 1209 un cu mad de si nin üç fýk -
ra sý na da, “si gor ta cý nýn hak la rý”na iliþ kin ek le me ler yap mýþ týr. Bu ek le me le rin, önem li bir ih ti ya ca
ce vap ver dik le rin den, Ta sa rý ya da alýn ma la rý ge rek miþ tir.

Mad de 1279 - Alm. TK.’nýn 727 nci pa rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun
1207 nci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1280 - Bu mad de nin ilk iki fýk ra sý, Alm. TK.’nýn 729 un cu pa rag ra fýn dan ik ti bas edil -
miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1208 in ci mad de si nin ilk iki fýk ra sýn dan di li gün cel leþ ti ri le rek alýn -
mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun hük mün de, bi rin ci fýk ra ný nýn bi rin ci cüm le sin de “hükûmet çe ta yin edil -
miþ olan dis peç çi ler”e ya pý lan yol la ma Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr, çün kü 6762 sa yý lý Ka nu nun yü rür lük -
te bu lun du ðu yak la þýk el li yýl için de hükûmet ta ra fýn dan böy le bir ta yin yo lu na gi dil me miþ tir. Çað -
daþ de niz ci lik uy gu la ma la rý dik ka te alý na rak, dis peç çi se çi mi ön ce lik le il gi li le re bý ra kýl mýþ, il gi li ler
ta ra fýn dan oy bir li ði ile bir se çim ya pý la ma ma sý ha lin de mah ke me ye mü ra ca at edil me si ku ra lý ka -
bul edil miþ tir.

Mad de nin üçün cü ve dör dün cü fýk ra la rý, Al man Ni za sýz Ka za Ka nu nu nun 151 ilâ 152 nci mad -
de le rin den ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1208 in ci mad de si nin üçün cü ve dör dün cü fýk -
ra la rýn dan di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Üçün cü fýk ra da, me haz Al man hük mün de, ib raz yü küm -
lü lü ðü nün han gi ka nun dan doð du ðu açýk bý ra kýl mýþ ken, 6762 sa yý lý Ka nu nun hük mün de “Usul Ka -
nu nu”na atýf ya pý la rak, hük mün uy gu la ma ala ný da ral týl mýþ týr. Bu dü zen le me isa bet li bu lun ma dý ðýn -
dan, hü küm kay nak ku ra la uy gun ola rak de ðiþ ti ril miþ tir.

Mad de 1281 - Mad de nin bi rin ci ilâ dör dün cü fýk ra la rý, Al man Ni za sýz Ka za Ka nu nu nun 153
ün cü mad de sin den ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1210 un cu mad de si nin bi rin ci ilâ dör -
dün cü fýk ra la rýn dan di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Dör dün cü fýk ra nýn son cüm le sin de, il gi li le re
du ruþ ma ön ce sin de ye te rin ce sü re ta nýn ma sý ný sað la mak ama cýy la, teb li ga týn on beþ gün ön ce ya pýl -
mýþ ol ma sý þar tý ge ti ril miþ tir.

Mad de nin son fýk ra sý, 6762 sa yý lý Ka nu nun ta sa rý sý ný göz den ge çi ren Ad li ye En cü me ni ta ra fýn -
dan 1210 un cu mad de ye ek le nen be þin ci fýk ra dan di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1282 - Al man Ni za sýz Ka za Ka nu nu nun 155 in ci mad de si nin bi rin ci ilâ üçün cü fýk ra -
la rýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1211 in ci mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek
alýn mýþ týr. Me haz mad de nin “ya pý lan iti raz ile, du ruþ ma ya ka týl ma yan bir il gi li nin hak la rý et ki le ni -
yor sa, o il gi li nin, iti ra zý ka bul et me di ði var sa yý lýr” hük mü nü ha vi dör dün cü bir fýk ra sý nýn da bu lun -
du ðu tes pit edil miþ, an cak bu fýk ra nýn ik ti ba sý na ge rek bu lun ma dý ðý na ka rar ve ril miþ tir.

Mad de 1283 - 6762 sa yý lý Ka nun ta sa rý sý ný in ce le yen Ad li ye En cü me ni ta ra fýn dan ha zýr lan mýþ
olan 1212 nci mad de den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr. Ül ke miz de ki uy gu la ma da, dis peç tas dik -
le rin de ba sit mu ha ke me usu lü yer le þik ha le gel di ðin den, mad de de bir de ði þik lik ya pýl ma sý na ge rek
gö rül me miþ tir.

Mad de 1284 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1213 ün cü mad de sin den di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.
Me haz hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun ta sa rý sý ný in ce le yen Ad li ye En cü me ni ta ra fýn dan, Al man Ni za -
sýz Ka za Ka nu nu nun 158 in ci mad de si gö zö nün de bu lun du ru la rak ha zýr lan mýþ tý.

Mad de 1285 - Müþ te rek avar ya ga ra me pa yý ala cak la rý için ka bul edi len bir yýl lýk za ma na þý mý
sü re si, esas iti ba rýy la, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1260 ýn cý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Bu -
na kar þý lýk, za ma na þý mý nýn baþ lan gý cý hak kýn da 6762 sa yý lý Ka nu nun 1261 in ci mad de si nin bi rin ci
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fýk ra sý nýn ikin ci ben din de ön gö rü len dü zen le me nin de ðiþ ti ril me si ge rek miþ tir. Ni te kim Ta sa rý nýn
1320 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (f) ben di ilâ 1321 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý uya rýn ca,
müþ te rek avar ya ga ra me pa yý ala cak la rý ge mi üze rin de ka nu ni re hin hak ký bah þe der. Bu re hin hak -
ký, Ta sa rý nýn 1326 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sý uya rýn ca al tý ay lýk ve ya alt mýþ gün lük hak dü þü rü -
cü sü re le re tâbi tu tul muþ tur. Do la yý sýy la, þah si ta lep hak ký na iliþ kin za ma na þý mý sü re si nin baþ lan gý -
cý ný me haz 6/05/1993 ta rih li Ge mi ler Üze rin de ki Ým ti yaz lar ve Ýpo tek ler Hak kýn da Mil let le ra ra sý
Söz leþ me nin 6 ncý mad de si nin (b) ben di uya rýn ca ka le me alý nan 1326 ncý mad de nin ikin ci fýk ra sý
ile uyum lu ha le ge tir mek ge rek miþ tir.

ÝKÝN CÝ BÖ LÜM
Çat ma

1286 ilâ 1297 nci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
Ge mi le rin de niz de çar pýþ ma sý, 6762 sa yý lý Ka nun da “çat ma” ola rak ni te len di ril miþ tir. Mil let le -

ra ra sý alan da, çat ma ya iliþ kin ku ral lar, 23/09/1910 yý lýn da Brük sel’de ak de di len “De niz de Çat ma la -
ra iliþ kin Ba zý Ku ral la rýn Bir leþ ti ril me si hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me” ile dü zen len miþ tir. Tür -
ki ye, 9/05/1937 ta rih li ve 3226 sa yý lý Ka nu na is ti na den, 16/09/1955 ta ri hi iti ba rýy la bu Söz leþ me ye
ta raf ol muþ tur.

Me haz Al man hu ku kun da, 1910 Söz leþ me si nin hü küm le ri, 07/01/1913 ta rih li bir ka nun ile
(“Ge setz über den Zu sam mens toß von Schif fen so wie über die Ber gung und Hilf sle is tung in See -
not”) 1897 ta rih li Alm. TK.’nýn 734 ilâ 739 un cu pa rag raf la rý na iþ len miþ tir. Bu hü küm ler, ön ce
13/05/1929 ta rih li ve 1440 sa yý lý Ti ca ret Ka nu nu (2. Ki tap - De niz Ti ca re ti), ar dýn dan 6762 sa yý lý
Ka nun ha zýr la nýr ken ik ti bas olun muþ tur.

1910 Söz leþ me si nin uy gu la na bil me si için, 12 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý uya rýn ca, çat ma ya
ka rý þan bü tün ge mi le rin, söz leþ me ye ta raf olan bir ül ke nin bay ra ðý ný ta þý ma sý ge re kir. Do la yý sýy la,
bu þar týn ta hak kuk et me di ði çat ma lar da, eðer ya ban cý lýk un su ru var sa, 2675 sa yý lý Mil let le ra ra sý
Özel Hu kuk ve Usul Hu ku ku Hak kýn da Ka nu nun 25 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý uya rýn ca “ika
ye ri hu ku ku”, ya ni Türk ka ra su la rýn da mey da na ge len çat ma lar da Türk hu ku ku uy gu la na cak týr. Üs -
te lik  için de ya ban cý lýk un su ru bu lun ma yan çat ma lar, 1910 Söz leþ me si nin 12 nci mad de si nin ikin -
ci fýk ra sý nýn ikin ci ben di nin açýk hük mü uya rýn ca, mah ke me nin millî hu ku ku na tâbi dir. Do la yý sýy -
la, Türk ka ra su la rýn da mey da na ge le bi le cek çat ma lar da, mah ke me ler ya 1910 Söz leþ me si ni ve ya
6762 sa yý lý Ka nu nu uy gu la mak zo run day dý. Böy le olun ca da, 1910 Söz leþ me si ile ye ni Ti ca ret Ka -
nu nu ara sýn da tam bir uyum sað lan ma sý, hem hu kuk po li ti ka sý açý sýn dan ye rin de ola cak, hem de
yar gý nýn iþi ni ko lay laþ tý ra cak týr. Bu se bep le, 1910 Söz leþ me si nin Al man ya ta ra fýn dan iç hu ku ka it -
hal edil me sin de iz le nen yön tem terk edil miþ ve Söz leþ me nin hü küm le ri nin Ta sa rý ya ay nen iþ len me -
si yo lu na gi dil miþ tir. Bu amaç la, vak tiy le 1910 Söz leþ me sin den alýn ma yan ba zý hü küm ler Ta sa rý ya
ek len miþ, ha ta lý ola rak alý nan hü küm ler de de ge re ken dü zelt me ler ya pýl mýþ týr. Ça lýþ ma lar sý ra sýn da
1910 Söz leþ me si nin Fran sýz ca asýl met nin den ha re ket edil miþ, bu nun ya nýn da her hü küm için, söz -
leþ me nin Ýn gil te re, Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri ve Al man ya’da ka bul edi len ter cü me le ri ile kar þý -
laþ týr ma ya pýl mýþ týr.

1910 Söz leþ me si nin 11 in ci mad de si uya rýn ca bu Söz leþ me, harp ge mi le riy le di ðer Dev let ge -
mi le ri ne uy gu lan maz; an cak, 6762 sa yý lý Ka nu nun 822 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci ben -
di ni ta ki ben Ta sa rý nýn 935 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de de ak si dü zen le me ka bul
edil miþ tir.
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Ta sa rý ha zýr la nýr ken, uy gu la ma da þikâyet le re yol açan ba zý usu li zor luk la rýn gi de ril me si me se -
le si tar tý þýl mýþ týr. Si vil ha va cý lýk hu ku kun da, uçak ka za la rý nýn so ruþ tu rul ma sý na iliþ kin mil let le ra ra -
sý söz leþ me ler den alýn mýþ olan kap sam lý bir dü zen le me bu lun mak ta dýr. Ka ra yo lu tra fik ka za la rý için
de ay rý bir usul ön gö rül müþ tür. Bu na kar þý lýk ge mi ka za la rý nýn so ruþ tu rul ma sýn da bir be lir siz lik söz
ko nu su dur. Sav cý lýk lar, bel li de niz ka za la rýn da so ruþ tur ma aç mak ta dýr; bu so ruþ tur ma kap sa mýn da
ta yin edi len bi lir ki þi ler, ka za ya ka rý þan il gi li le rin ku sur oran la rý tes pit et mek te dir. Li man Baþ kan lýk -
la rý, ken di li man tü zük ve ya yö net me lik le rin de yer alan hü küm ler çer çe ve sin de ka za ya ka rý þan ge -
mi adam la rý nýn ifa de le ri ni al mak ta ve ka za nýn se bep le ri ne da ir ra por dü zen le mek te dir. Ta raf lar
mah ke me le re “de lil tes pi ti” için mü ra ca at et mek te, bi lir ki þi le rin çok dar za man da ve ek sik bil giy le
ha zýr la dýk la rý ra por lar da ku sur pay laþ týr ma sý na yer ver dik le ri gö rül mek te dir. Bu ra por lar da, de lil
tes pi ti ta le bin de bu lu nan ta ra fa yüz de yir mi den çok ku sur at fe dil me si pek na dir gö rü len bir hal dir.
Böy le ce, çat ma yý iz le yen ilk gün ler de, ku sur pay laþ týr ma sý na iliþ kin bi ri bi ri ne ta ban ta ba na zýt tes -
pit le ri içe ren ra por lar or ta ya çýk mak ta dýr. Ar dýn dan taz mi nat da va la rýn da ye ni den bi lir ki þi ler atan -
mak ta, ge nel lik le her ra por iti ra za uð ra mak ta, mah ke me ler de iti raz ve çe liþ ki le rin gi de ril me si için
tek rar tek rar ra por lar al mak yo lu na git mek te dir. Çar pý cý bir ör nek ve ri le cek olur sa, 1994 yý lýn da
mey da na ge len bir çat ma da, ala cak lý ka mu tü zel ki þi le ri ta ra fýn dan açý lan taz mi nat da va la rýn da, ku -
sur oran la rý ný tes pit eden ce zai, ida ri ve ad li yol lar dan el de edil miþ on dan faz la çe liþ ki li ra por alýn -
mýþ týr. Bu uy gu la ma, hu kuk gü ven li ði ne ay ký rý düþ tü ðü gi bi, ka ra su la rýn da se yir gü ven li ði nin sað -
lan ma sý için alý na cak ön lem le rin tes pi ti ni de ola nak sýz ha le ge tir mek te dir. Ta sa rý ha zýr la nýr ken, bu
çar pýk uy gu la ma yý gi der mek için ne tür ted bir le rin alý na bi le ce ði ay rýn tý la rýy la tar tý þýl mýþ týr. So nuç -
ta, böy le bir ça lýþ ma nýn, ce za hu ku ku, ida re hu ku ku, usul hu ku ku ve de niz ti ca re ti hu ku ku uz man -
la rýn dan oluþ tu ru la cak ay rý bir ko mis yon ta ra fýn dan et raf lý ca ele alýn ma sý nýn da ha uy gun ola ca ðý ka -
na ati ha sýl ol muþ tur. Böy le bir ça lýþ ma da, Al man hu ku kun da ol du ðu gi bi, “ge mi ka za la rý nýn so ruþ -
tu rul ma sý”na iliþ kin ay rý bir ya sal dü zen le me ye gi dil me si de tek lif olu na bi le cek tir. Esa sen, Ti ca ret
Ka nu nu’nda, ge mi ka za la rý ný so ruþ tur ma usu lü ne da ir et raf lý hü küm le re yer ve ril me si, sis te ma tik
açý dan çok da doð ru gö zük me mek te dir.

Al man ya’da 1972 yý lýn da ya pý lan de ði þik lik le,  Alm. TK.’ya 738 ve 738(a) pa rag raf la rý ek len -
miþ tir. Bu hü küm ler, 1952 yý lýn da ka bul edi len “Çat ma da Yet ki ye Da ir  Mil let le ra ra sý Söz leþ me”den
alýn mýþ týr. Bu hü küm le rin ön gör dü ðü dü zen le me ler, Hu kuk Usu lü Mu ha ke me le ri Ka nu nu ve Mil -
let le ra ra sý Özel Hu kuk ve Usul Hu ku ku Hak kýn da Ka nun hü küm le rin den is tid lal edi le bil mek te dir;
uy gu la ma da da  böy le ol muþ tur. Bu se bep le, aný lan hü küm le rin ik ti ba sý na þu aþa ma da ge rek gö rül -
me miþ tir. Eðer Tür ki ye bu mil let le ra ra sý söz leþ me ye ta raf olur sa, hü küm le rin, söz leþ me de ön gö rü -
len mü te ka bi li yet il ke si çer çe ve sin de, doð ru dan uy gu lan ma sý müm kün ola cak týr.

Mad de 1286 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 1910 Söz leþ me si nin 1 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. Bu
hük mün 6762 sa yý lý Ka nun da bu lun ma ma sý bir ek sik lik ola rak de ðer len di ril miþ tir. Ni te kim uy gu la -
ma da, çat ma hü küm le ri nin, ör ne ðin ký yý da za rar gö ren eþ ya hak kýn da uy gu la nýp uy gu lan ma ya ca ðý
te red düt le re yol aç mýþ týr. Bu te red düt le ri gi der mek üze re, bu Ký sým’da yer alan hü küm le rin, yal nýz -
ca, ge mi le rin gör dü ðü za rar ile ge mi ler de bu lu nan ki þi ler (ge mi adam la rý, yol cu lar ve di ðer le ri),
yük, ba gaj ve baþ ka ca eþ ya hak kýn da uy gu la na ca ðý açýk lan mýþ týr. Bu na kar þý lýk, bir çat ma so nu cu
ge mi ler den bi ri si nin ký yý da ki te sis le re de za rar ver me si ha lin de, bun dan do ða bi le cek ta lep ler hak -
kýn da Ta sa rý nýn 1062 nci ve di ðer il gi li hü küm le ri uy gu la na cak týr.
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Ýkin ci fýk ra, 1910 Söz leþ me si nin 13 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr. Bu hü küm, Alm. TK.’nýn
1972 yý lýn da ki de ði þik li ðin den ön ce ki 738 in ci pa rag ra fýn dan ik ti bas edi len 6762 sa yý lý Ka nu nun
1220 nci mad de si ne alýn mýþ tý; 1972 de ði þik li ðin den son ra ay ný hü küm Alm. TK.’nýn 738c pa rag ra -
fýn da yer al mak ta dýr. Çat ma ya iliþ kin ku ral la rýn uy gu la ma ala ný ný be lir le di ði için, aný lan hük mün
Ta sa rý nýn 1286 ncý mad de si ne alýn ma sý ge rek li gö rül müþ tür. Öte yan dan, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1220
nci mad de sin de bu lu nan bir ak sak lýk gi de ril miþ tir; ya pý lan atýf “bu ký sým hü küm le ri” ile sý nýr lý tu -
tul du ðun dan, laf zen, di ðer ký sým lar da (bö lüm ler de) yer alan çat ma ya iliþ kin ku ral lar (ör ne ðin, ge mi
ala cak lý sý hak ký, za ma na þý mý) at fýn dý þýn da kal mýþ týr. Ye ni dü zen le me de at fýn kap sa mý, 1910 Söz -
leþ me si ne uy gun ola rak, “çat ma hak kýn da ki bü tün hü küm ler”e teþ mil edil miþ tir.

Mad de 1287 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 1910 Söz leþ me si nin 2 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn -
dan alýn mýþ týr. Bu hü küm da ha ön ce, Alm. TK.’nýn 734 ün cü pa rag ra fýn dan ik ti bas edi len 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 1216 ncý mad de sin de yer al mýþ tý. Hü küm ko run muþ tur, an cak an la tý mý 1910 Söz leþ -
me siy le tam uyum lu ha le ge ti ril miþ tir.

1910 Söz leþ me sin de ki hük mü nün ikin ci fýk ra sý Alm. TK.’ya alýn ma dý ðý için 6762 sa yý lý Ka nu -
na da gir me miþ ti. An cak, Söz leþ me ile millî hu kuk ara sýn da bu açý dan bir fark ya rat ma yý ge rek ti ren
her han gi bir se bep ol ma dý ðýn dan, 1910 Söz leþ me si ile millî dü zen le me ara sýn da tam bir uyum sað -
la mak üze re, 1910 Söz leþ me si nin 2 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan ku ral, Ta sa rý ya 1287
nci mad de nin ikin ci fýk ra sý ola rak ek len miþ tir. Söz leþ me nin Ýn gi liz ce ter cü me le rin de, ikin ci fýk ra da
ge çen “de mir de bu lun muþ ol ma sý” iba re sin den son ra pa ran tez için de bir de “ve ya baþ ka bir þe kil de
sa bit len miþ ol ma sý” ek le me siy le kar þý la þýl mak ta dýr. Hü küm, þüp he siz ki, böy le hal ler de de uy gu la -
na cak týr; an cak Söz leþ me nin Fran sýz ca asýl met nin de bu iba re yok tur. Bu se bep le, Ta sa rý ya da böy -
le bir ek ya pýl ma sý na ge rek gö rül me miþ tir.

Mad de 1288 - Bu mad de de yer ve ri len dü zen le me, Alm. TK.’nýn 735 in ci pa rag ra fý va sý ta sýy -
la, 1910 Söz leþ me si nin 3 ün cü mad de sin den 6762 sa yý lý Ka nu nun 1217 nci mad de si ne alýn mýþ tý.
An cak, 1910 Söz leþ me si nin  “çat ma, ge mi ler den bi ri nin ku su run dan ile ri gel miþ se” iba re si nin ye ri -
ne Al man ya sa ko yu cu su,  “ge mi ku sur lu” ola ma ya ca ðý için, “ge mi adam la rý nýn ku su ru” iba re si ni
ter cih et miþ tir.  Ne var ki, bu iba re kul la ný lýn ca, “do na ta nýn ken di ku su ru” mad de nin kap sa mý dý þýn -
da kal mak tay dý. Ta sa rý da bu ak sak lýk gi de ril miþ ve bu açý dan da Söz leþ me ile Ta sa rý ara sýn da tam
bir uyum sað lan mýþ týr.

Mad de 1289 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si, Alm. TK.’nýn 736 ncý pa rag ra fý va -
sý ta sýy la, 1910 Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin den ik ti bas edi -
len 6762 sa yý lý Ka nu nun 1218 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Hük me, 1288 in ci
mad de için ve ri len ge rek çe doð rul tu sun da “do na tan la rýn ku su ru” iba re si ek len miþ tir. 

Bi rin ci fýk ra nýn ikin ci cüm le si, 1929 ta rih li ve 1440 sa yý lý Ti ca ret Ka nu nu nun 1277 nci mad -
de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ve 6762 sa yý lý Ka nu na iliþ kin hükûmet ta sa rý sý nýn 1218 in ci mad de si nin
bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de mev cut tu. Bu na kar þý lýk, Res mi Ga ze te de ya yým la nan me tin de,
aný lan hü küm bu lun ma mak ta dýr. 1910 Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci
cüm le sin de yer alan ve 1972 yý lýn da de ðiþ ti ril miþ Alm. TK.’nýn 737 nci pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra -
sý nýn ikin ci cüm le sin de de ko run muþ olan bu hü küm, Ta sa rý ya alý na rak Söz leþ me ile uyum sað lan -
mýþ týr. Ay ný amaç la, Ta sa rý ya üçün cü bir cüm le ek len miþ ve 1910 Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si -
nin ikin ci fýk ra sý nýn son cüm le si nin açýk hük mü ne uy gun ola rak, ge mi ler de bu lu nan eþ ya ya iliþ kin
taz mi nat ta lep le rin de, do na tan la rýn ara sýn da te sel sü lün bu lun ma dý ðý be lir til miþ tir.
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Ýkin ci fýk ra nýn bi rin ci cüm le sin de yer alan ku ral, uy gu la ma da ya þa nan te red düt le ri gi der mek
ama cýy la sevk olun muþ tur. 1910 Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn dan, Alm.
TK.’nýn 1972 de ði þik li ðin den ön ce ki 739 un cu pa rag ra fý nýn ikin ci fýk ra sý va sý ta sýy la ik ti bas olu nan
6762 sa yý lý Ka nu nun 1221 in ci mad de si, “mu ka ve le ler den do ðan me su li ye ti” sak lý tut muþ tu. Ne var
ki, Ka nun da ki bu açýk hük me rað men, uy gu la ma da, çat ma ya iliþ kin ku ral la rýn özel hü küm teþ kil et -
ti ði, do la yý sýy la çat ma dan kay nak la nan yük za ra rýn da, “sevk ve ida re ku su ru” def’inin (6762 sa yý lý
Ka nu nun 1062 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý ve 947 nci mad de nin ikin ci cüm le si) din len me ye ce ði
gö rü þü sa vu nul muþ tur. Bu gö rüþ, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1221 in ci mad de si ne ay ký rý ol du ðu gi bi,
1910 Söz leþ me si nin ve 1924 ta rih li Ko niþ men to lu Ta þý ma la ra Ýliþ kin Ba zý Ku ral la rýn Bir leþ ti ril me -
si Hak kýn da ki Brük sel Söz leþ me si nin hü küm le riy le de bað daþ ma mak ta dýr. Ni te kim 1910 Söz leþ me -
si nin 4 ün cü mad de si nin dör dün cü fýk ra sý, âkid dev let le re bu ko nu da millî hu kuk ta fark lý bir dü zen -
le me yap ma hak ký ta ný mýþ týr; 1924 ta rih li Brük sel Söz leþ me si uya rýn ca me haz Al man hu ku kun da
bu hak, Alm. TK.’nýn 1972 de ði þik li ðin den ön ce ki 739 un cu pa rag ra fý nýn ikin ci fýk ra sý ile kul la nýl -
mýþ tý ve “sevk ve ida re ku su ru” def’i, çat ma dan kay nak la nan yük za ra rý için da hi sak lý tu tul muþ tu.
Bu hü küm de 6762 sa yý lý Ka nu nun 1221 in ci mad de si ne alýn mýþ tý. So nuç ta, bu ko nu da ya þa nan te -
red düt le ri gi der mek üze re, “sevk ve ida re ku su ru” def’inin sak lý ol du ðu Ta sa rý nýn bu hük mün de
açýk ça be lir til miþ tir.

Ýkin ci fýk ra nýn ikin ci cüm le si, mat bu çar ter par ti ler de ve ko niþ men to lar da sýk ça kar þý la þý lan
“both to bla me col li si on” (müþ te rek ku sur lu çat ma) kay dýn dan il ham alý na rak dü zen len miþ tir. Bir
ör nek le açýk la na cak olur sa; (A) ge mi si ile (B) ge mi si çar pýþ mýþ ve (A) ge mi si yüz de yet miþ ku sur -
lu bu lun muþ ol sa, çat ma da “sevk ve ida re ku su ru” def’inin ge çer li ol ma sý ne de niy le, (A) ge mi sin -
de ki yü kün il gi li le ri za rar la rý nýn sa de ce yüz de otu zu nu (B) ge mi sin den, (B) ge mi sin de ki yü kün il -
gi li le ri de za rar la rý nýn yüz de yet mi þi ni (A) ge mi sin den ta lep ede bi le cek tir. Bu na rað men, 1910 Söz -
leþ me si ne ta raf ol ma yan ve millî hu ku ku fark lý bu lu nan bir ül ke de (B) ge mi sin de ki yü kün il gi li si
za ra rý nýn ta ma mý ný (A) ge mi sin den tah sil et me yi ba þa rýr sa, (A) ge mi si nin do na ta ný faz la öde di ði ký -
sým için (B) ge mi si nin do na ta ný na rü cu ede cek ve (B) ge mi si nin ku su ru na te ka bül eden yüz de otuz
ora ný nýn da ki za ra rýn öden me si ni is te ye cek tir. Bu rü cu ta le bi 1910 Söz leþ me si ne ta raf olan ül ke ler -
de, Söz leþ me nin 4 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý (6762 sa yý lý Ka nu nun 1218 in ci mad de si nin bi -
rin ci fýk ra sý; Ta sa rý nýn 1289 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si) uya rýn ca ka bul edi -
le cek tir. Böy le olun ca da, (B) ge mi si nin do na ta ný, ken di ge mi sin de ki yü kün il gi li le ri ne kar þý “sevk
ve ida re ku su ru” def’ini ile ri sü re bi le cek ken, (A) ge mi si do na ta ný nýn rü cu da va sýn da bu def’i kul la -
na ma ya ca ðý için, yüz de otuz ora nýn da taz mi nat öde mek zo run da ka la cak týr. Bu so nuç, nav lun söz -
leþ me si hu ku kun da “sevk ve ida re ku su ru” def’inin ka bul edil me si ne se bep olan il ke le re tü müy le
ay ký rý dýr. Bu ay ký rý lý ðý gi der mek üze re mezkûr ka yýt lar la, (B) ge mi si do na ta ný na da, ken di ge mi sin -
de ki yü kün il gi li le ri ne mü ra ca at hak ký ta nýn mýþ týr; böy le ce do na tan, yük il gi li si doð ru dan ken di si -
ne baþ vur muþ ol say dý öde me ye ce ði bir taz mi na tý rü cu yo luy la baþ ka bir do na ta na öde mek zo run da
ka lýn ca, taz mi na tý tah sil eden yük il gi li si ne rü cu hak ký el de et mek te, do la yý sýy la bu su ret le or ta ya
çý kan hu ku ka ay ký rý so nuç ber ta raf edil miþ ol mak ta dýr. Yük il gi li si de, her ih ti mal de, “sevk ve ida -
re ku su ru” def’ine ma ruz ka la bi le cek olan ta le bi için taz mi nat hak kýn dan yok sun bý ra kýl mak ta dýr ki,
bu so nuç nav lun söz leþ me si hu ku ku na tü müy le uy gun dur. Böy le ce, mil let le ra ra sý uy gu la ma ile tam
bir uyum sað lan mýþ ol mak ta dýr.
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Mad de 1290 - 1910 Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sýn dan alýn mýþ týr; da ha ön -
ce ay ný hü küm, Alm. TK.’nýn 736 ncý pa rag ra fý nýn ikin ci fýk ra sý va sý ta sýy la, 6762 sa yý lý Ka nu nun
1218 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý na alýn mýþ tý. Me haz me tin ler ile 1929 ta rih li ve 1440 sa yý lý Ti ca -
ret Ka nu nu nun 1277 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da “ku sur lu ge mi le rin te sel sü lü” ön gö rül müþ ken,
6762 sa yý lý Ka nu na iliþ kin hükûmet ta sa rý sýn da “ku sur” iba re si çý kar týl mýþ ve böy le ce can za rar la rý
ba ký mýn dan ku sur suz so rum lu lu ða ge çi lip ge çil me di ði hu su sun da te red düt le rin doð ma sý na se be bi -
yet ve ril miþ tir. Bu te red düt le ri gi der mek üze re, me ha za uy gun ola rak, te sel sü lün çat ma ya ka rý þan
bü tün ge mi le rin do na tan la rý ara sýn da de ðil, yal nýz ca ku sur lu do na tan la rýn ara sýn da söz ko nu su ola -
ca ðý açýk lan mýþ týr. Bu ra da da ön ce ki iki mad de de ol du ðu gi bi “do na tan la rýn ku su ru” iba re si ne de
yer ve ril miþ tir.

Ýkin ci fýk ra da, do na tan la rýn rü cu hak la rý na iliþ kin ola rak 1910 Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si -
nin üçün cü fýk ra sýn da ifa de si ni bu lan ku ra lý tek rar et mek te dir.

Mad de 1291 - Ký la vuz la rýn hu ku ki sta tü sü, Yar gý tay’ýn 16/03/1955 ta rih li ve 1954/26 Esas,
1955/4 Ka rar sa yý lý Ýç ti ha dý Bir leþ tir me Ka ra rý ile açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. Bu na gö re ký la vuz lar,
ge mi nin sev kin de ki et kin lik le ri ba ký mýn dan “da nýþ man ký la vuz-sevk ký la vu zu”, on lar dan ya rar lan -
ma nýn zo run lu olup ol ma ma sý ba ký mýn dan da “zo run lu ký la vuz–is te ðe bað lý ký la vuz” ola rak tas nif
edi lir. Ýç ti ha dý Bir leþ tir me Ka ra rýn da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1219 un cu mad de si ne te ka bül eden 1929
ta rih li ve 1440 sa yý lý Ti ca ret Ka nu nu nun 1278 in ci mad de si nin mec bu ri sevk ký la vu zu hak kýn da uy -
gu la na ca ðý ka bul edil miþ tir. Bu te mel il ke de bir de ði þik lik ya pýl ma sý na ge rek gö rül me miþ, ama dü -
zen le me nin ta mam lan ma sý amaç lan mýþ týr.

Mad de nin ilk fýk ra sý ye ni dir; Türk ka ra su la rýn da ký la vuz lar, ku ral ola rak,  mü þa vir sý fa tý ile gö -
rev yap mak ta dýr. Böy le bir ký la vu zun ku su ru ile çat ma mey da na gel miþ se, ký la vu zun bu lun du ðu ge -
mi nin do na ta ný nýn so rum lu olup ol ma ya ca ðý hu su sun da 6762 sa yý lý Ka nun da bir açýk lýk yok tur. Uy -
gu la ma da, do na ta nýn so rum lu ol du ðu, isa bet le ka bul edil mek te dir. Bu açý dan, ký la vuz alýn ma sý nýn
zo run lu olup ol ma ma sý önem ta þý maz. Do la yý sýy la, her tür lü is te ðe bað lý ký la vuz ile zo run lu da nýþ -
man ba ký mýn dan, yer le þik uy gu la ma bi rin ci fýk ra da açýk bir hü küm le ifa de olun muþ tur.

Ýkin ci fýk ra, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1219 un cu mad de sin den alýn mýþ týr; bu hük mün me ha zý da
1972 de ði þik li ðin den ön ce ki Alm. TK.’nýn 738 in ci pa rag ra fý dýr. (1972 de ði þik li ðin den son ra ay ný
hü küm 737 nci pa rag ra fý nýn ikin ci fýk ra sýn da yer al mýþ týr). Bu na kar þý lýk 1910 Söz leþ me si nin 5 in -
ci mad de si uya rýn ca do na tan, zo run lu sevk ký la vu zu nun ku su run dan so rum lu dur. Aný lan hü küm,
Söz leþ me nin mü za ke re le ri sý ra sýn da çok tar tý þýl mýþ ve so nuç ta Fran sýz hu kuk an la yý þý ný yan sý tan bu
çö züm be nim sen miþ tir. Ne var ki, mü za ke re le re ka tý lan dev let le rin önem li bir kýs mý, bu hük mü ka -
bul ede me ye cek le ri ni bil dir miþ tir. Bu nun üze ri ne 1910 Söz leþ me si ne bir Ek mad de (Ar tic le ad di ti -
onel) ka bul edil miþ tir. Bu mad de ye gö re, âkid dev let ler, do na ta nýn so rum lu lu ðu nun sý nýr lan dý rýl ma -
sý hak kýn da bir mil let le ra ra sý söz leþ me ka bul ede ne ka dar 1910 Söz leþ me si nin 5 in ci mad de si ni uy -
gu la ma ya cak týr. Söz leþ me yi im za la yan bü tün dev let le rin ka týl dý ðý böy le bir söz leþ me hâlâ ak de dil -
miþ ol ma dý ðýn dan, millî hu kuk ta ak si ne dü zen le me ler ya pýl ma sý na en gel yok tur. Ni te kim Al man -
ya’da da, do na tan, zo run lu sevk ký la vu zu nun ku su run dan so rum lu tu tul ma mýþ týr. Türk hu ku ku na da
uy gun olan bu ku ral, Ta sa rý da mu ha fa za edil miþ tir. An cak, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1219 un cu mad de -
sin de yer alan ikin ci cüm le (me ðer ki, ge mi adam la rýn dan olan kim se ler ken di le ri ne dü þen va zi fe le -
ri yap ma mýþ ol sun lar) Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr; Söz leþ me de yer al ma yan, 1861 ta rih li Al man Umumî
Ti ca ret Ka nun na me si nin 740 ýn cý mad de sin den ka lan bu dü zen le me ye Ta sa rý nýn 1288 ilâ 1290 ýn cý
mad de le ri kar þý sýn da ge rek bu lun ma mak ta dýr.
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Mad de 1292 - Uy gu la ma da, bir çat ma mey da na gel di ðin de, da va açýl ma dan ön ce ki de lil tes -
pit le ri nin çat ma ile hiç il gi si ol ma yan mah ke me ler den yap tý rýl dý ðý gö rül mek te dir. Mad de nin bi rin ci
fýk ra sý, bu isa bet siz uy gu la ma yý ön le mek üze re, Ta sa rý nýn 5 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ka bul
edi len ku ral doð rul tu sun da dü zen len miþ tir.

Ba zý hal ler de, ta raf la rýn ay ný mah ke me nin fark lý da ire le ri ne ay ný za man da mü ra ca at et mek te,
hat ta ge mi ler de ke þif yap mak üze re ad li ye den ay ný sa at te yo la çýk mak ta ol ma la rý na rað men, tes pit
iþ lem le ri nin “iþin müs ta ce li ye ti ne bi na en” kar þý ta ra fa teb li gat yap tý rýl ma dan, onun gý ya býn da yü rü -
tül dü ðü göz len mek te dir. Bu uy gu la ma nýn da önü ne geç mek için ikin ci fýk ra sevk edil miþ tir. 

Uy gu la ma da kar þý la þý lan sý kýn tý lar dan bi ri nin se be bi de, çat ma ne de niy le za rar gö ren il gi li le rin
de lil tes pi ti yap tý rýr ken, bi lir ki þi ler den ku sur ta yi ni ni ta lep et me le ri dir. Mad di va ký ala rýn he nüz tes -
pit edil me di ði, bü tün de lil le rin top la nýp tar tý þýl ma dý ðý bir aþa ma da, üs te lik di ðer ta ra fýn gý ya býn da
ya pý lan bir ad li iþ lem de, bi lir ki þi le rin, ku sur pay laþ týr ma ko nu sun da gö rüþ bil dir me le ri doð ru de ðil -
dir. Ay rý ca bu tes pit ra por la rý, ço ðun luk la, ta lep ede nin bek len ti le ri doð rul tu sun da ka le me alýn dý ðý
için, çok sa yý da bir bi riy le çe li þen ra por dü zen len mek te ve bu du rum yar gý la ma da te red düt le re ve ya -
nýl gý ya dü þül me si ne yol aç mak ta dýr. Bu isa bet siz uy gu la ma ya son ver mek için ise mad de nin üçün -
cü fýk ra sý ka le me alýn mýþ týr.

Mad de 1293 - Bu hü küm, 1910 Söz leþ me si nin 6 ncý mad de si nýn bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr.
6762 sa yý lý Ka nun da bu lun ma ma sý bir ek sik lik ola rak de ðer len di ril miþ tir.

Mad de 1294 - 1910 Söz leþ me si nin 6 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Hük mün
6762 sa yý lý Ka nu na geç me miþ ol ma sý nýn hak lý bir ge rek çe si bu lun ma mak ta dýr. Me haz da, “présomp -
ti ons léga les” te ri mi kul la nýl mýþ týr. Bu te ri min “hu kukî/ka nu ni ka ri ne” ye ri ne “ka ri ne” ola rak ter cü -
me edil me si ne ka rar ve ril miþ tir, çün kü hu kukî-fi ilî ka ri ne ayý rý mý ný Türk hu ku kun da ta ným la yan bir
ya sal ku ral yok tur; ol say dý bi le, 1910 Söz leþ me si ha zýr la nýr ken, böy le bir ayý rým dan ha re ket edil di -
ði ni gös te ren bir de lil mev cut de ðil dir. Ak si ne, hük mün, “Söz leþ me nin ka bu lün den ön ce uy gu lan -
mak ta olan her tür lü ka ri ne nin il ga edil di ði” þek lin de an la þýl ma sý ge rek ti ði so nu cu na va rýl mýþ týr.
Do la yý sýy la, Türk mah ke me uy gu la ma sýn da “fi ilî ka ri ne” ola rak ni te len di ri len ka ri ne le rin de ca iz
ol ma dý ðý ka bul edil miþ tir. Ni te kim çat ma yar gý la ma la rýn da “de mir de ki ge mi nin ku sur lu ol ma dý ðý”
þek lin de “fi ilî ka ri ne” esas alýn dý ðý na sýk lýk la kar þý la þýl mak ta dýr. Oy sa de mir de ki ge mi, ya sak böl -
ge de de mir le miþ se ve ya de mir fe ne ri yan mý yor sa, ku su run tü mü o ge mi nin adam la rý na iza fe edi le -
bi le cek tir. Do la yý sýy la ku sur oran la rý, tam bir ta raf sýz lýk la, ön yar gý dan uzak, bir ka ri ne nin yön len -
dir me si ol ma dan araþ tý rýl ma lý dýr.

Mad de 1295 - Kap ta nýn, 1910 Söz leþ me si nin  8  in ci mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra sýn da
be lir ti len yü küm lü lük le ri, 4922 sa yý lý De niz de Can ve Mal Ko run ma sý Hak kýn da Ka nu nun 10 un cu
mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da ön gö rül müþ tür. An cak, kap ta nýn bu yü küm lü lü ðü nü ih lal
et me si ha lin de do na ta nýn so rum lu ol ma ya ca ðý na iliþ kin 1910 Söz leþ me si nin 8 in ci mad de si nin
üçün cü fýk ra sý nýn 6762 sa yý lý Ka nu na alýn ma mýþ ol ma sý bir ek sik lik teþ kil et mek te dir. Üçün cü fýk -
ra nýn tek ba þý na bir an lam ifa de et me me si ne de niy le, Ta sa rý ya, 1910 Söz leþ me si nin 8 in ci mad de si -
nin alýn ma sý na ka rar ve ril miþ tir.

Mad de 1296 - 1910 Söz leþ me si nin 10 un cu mad de sin den alý nan bu hü küm, 1972 de ði þik li ðin -
den ön ce ki Alm. TK.’nýn 739 un cu pa rag ra fý nýn ikin ci fýk ra sýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý
Ka nu nun 1221 in ci mad de si ne te ka bül et mek te dir. 6762 sa yý lý Ka nu na iliþ kin hükûmet ta sa rý sýn da,
mad de ye “De niz de Can ve Mal Ko ru ma Hak kýn da ki Ka nun” ek le me si ya pýl mýþ tý. 1910 Söz leþ me -
si nin 10 un cu mad de sin de yer al ma yan bu ek le me ye ge rek gö rül me miþ tir, çün kü o ka nu nun em re -
di ci ni te lik te ki ku ral la rý za ten de niz ti ca re ti ne iliþ kin bü tün hü küm ler ba ký mýn dan sak lý dýr.
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Mad de 1297 - Çat ma da za ma na þý mý, 1910 Söz leþ me si nin 7 nci mad de sin de  dü zen len miþ tir.
O mad de nin ilk iki fýk ra sýn da yer alan ku ral lar, Al man hu ku kun da ki dü zen le me doð rul tu sun da,
6762 sa yý lý Ka nu nun 1259, 1261 ve 1262 nci mad de le ri ne da ðý týl mýþ tý. Ta sa rý da bu da ðý nýk lýk gi de -
ril miþ ve ku ral lar Söz leþ me ye uy gun ola rak bi ra ra ya top lan mýþ týr. Söz leþ me nin 7 nci mad de si nin
üçün cü fýk ra sýn da ge ti ri len dü zen le me, za ma na þý mý na iliþ kin Borç lar Ka nu nu ku ral la rý nýn uy gu lan -
ma sý ný bil dir di ðin den, Ta sa rý da tek rar edil me miþ tir.

ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM
Kur tar ma

1298 ilâ 1319 un cu Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
De niz de kur tar ma ve yar dým hu sus la rýn da ilk mil let le ra ra sý söz leþ me, 23/09/1910 ta ri hin de

“De niz Yar dým ve Kur tar ma Ýþ le ri ne Mü te da ir Ba zý Ka ide le rin Tev hi di Hak kýn da Söz leþ me” adý al -
týn da Brük sel’de ak de dil miþ tir. Tür ki ye, 09/05/1937 ta rih li ve 3226 sa yý lý Ka nu na is ti na den,
16/09/1955 ta ri hi iti ba rýy la bu Söz leþ me ye ta raf ol muþ tur. Me haz Al man hu ku kun da, 1910 Söz leþ -
me si nin hü küm le ri, 07/01/1913 ta rih li bir ka nun ile (“Ge setz über den Zu sam mens toß von Schif fen
so wie über die Ber gung und Hilf sle is tung in See not”) 1897 ta rih li Alm. TK.’nýn 740 ilâ 753 ün cü
pa rag raf la rý na iþ len miþ tir. Bu hü küm ler, ön ce 13/05/1929 ta rih li ve 1440 sa yý lý Ti ca ret Ka nu nu nun
(2. Ki tap–De niz Ti ca re ti) 1281 ilâ 1294 ün cü mad de le ri ne, ar dýn dan da 6762 sa yý lý Ka nu nun 1222
ilâ 1234 ün cü mad de le ri ne alýn mýþ týr.

Ne var ki, çe þit li hu kukî ve tek nik ge liþ me ler se be biy le, 1910 Söz leþ me si nin hü küm le ri ye ter -
siz kal mýþ týr. Bu ne den le, mil let le ra ra sý ça lýþ ma lar yü rü tül müþ ve so nuç ta 28/04/1989 ta ri hin de
Lon dra’da “De niz de Kur tar ma Hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me” ka bul edil miþ tir. Me haz Al man
hu ku kun da, 16/05/2001 ta ri hin de ka bul edi len Üçün cü De niz Hu ku ku Ta dil Ka nu nu (“Drit tes See -
rechtsände rung sge setz”) ile 1989 Söz leþ me si nin hü küm le ri Alm. TK.’ya iþ len miþ tir. Bu na kar þý lýk
Tür ki ye, 1989 Söz leþ me si ne he nüz ka týl ma mýþ týr. 25/08/2003 ta rih li Ba kan lar Ku ru lu ka ra rýy la,
OPRC Söz leþ me si ne ta raf olun ma sý ka rar laþ tý rýl mýþ týr (Ka rar, 18/09/2003 ta rih li ve 25233 sa yý lý
Res mi Ga ze te de ya yým lan mýþ týr). Bu Söz leþ me nin “Kur tar ma hiz met le ri nin ýs la hý” baþ lýk lý 8 in ci
Ka ra rý nýn 1 in ci mad de sin de âkid dev let le rin ge cik mek si zin 1989 Söz leþ me si ne ta raf ol ma la rý ta lep
edil mek te dir. Do la yý sýy la Tür ki ye sýrf bu se bep le bi le ký sa sü re içe ri sin de 1989 Söz leþ me si ne ta raf
ol mak zo run da ka la cak týr. Di ðer yan dan, 1989 Söz leþ me si nin ha zýr lan ma sý na se bep olan tek nik ve
hu kukî ih ti yaç lar, Türk ka ra su la rý için de ge çer li dir. Özel lik le de, Türk ka ra su la rýn da vu ku bu lan
“In de pen den ta” (1979), “Nas sia” (1994), “TPAO” (1997) ve “Vol go neft 247” (1999) gi bi va him
tan ker ka za la rý, ni te lik li kur tar ma hiz met le ri nin öne mi ni or ta ya koy muþ tur. Bu ka za lar ve si le siy le,
ge mi ve yü kün kur ta rýl ma sý ka dar, çev re kir li li ði nin ön len me si nin de ne ka dar önem li bir za ru ret
teþ kil et ti ði bil has sa or ta ya çýk mýþ týr. 1989 Söz leþ me si, bu ih ti yaç la ra ce vap ve re cek çok sa yý da özel
hü küm içer mek te dir. Bu hü küm le rin mev zu atý mýz da yer al ma ma sý, bir çok de niz ka za sýn da, kur tar -
ma hiz met le ri ni yü rü ten le rin mað dur ol ma la rý na yol aç mak ta dýr. Bu se bep ler le, 1989 Söz leþ me si -
nin özel hu ku ka iliþ kin hü küm le ri nin tü müy le ik ti ba sý na ka rar ve ril miþ tir. Bu ya pý lýr ken, Söz leþ me -
yi millî hu kuk la rý na ak tar mýþ olan Ýn gil te re ve Al man ya’da ki ya sal dü zen le me ler ve 1910 Söz leþ -
me si nin hü küm le ri de dik ka te alýn mýþ týr. Ay rý ca, 1989 Söz leþ me si nin mil let le ra ra sý hu ku ka iliþ kin
hü küm le ri ne (2 nci, 9 un cu ve 11 in ci mad de ler) de iþ ler lik ka zan dý rý la bil me si için, bu Söz leþ me ye
en ký sa za man da ta raf olun ma sý önem ta þý mak ta dýr.

Ye ni dü zen le me nin te mel özel lik le ri þöy le özet le ne bi lir. 1910 Söz leþ me sin den ge len “kur tar -
ma” ve “yar dým” ay rý mý terk edil miþ tir; 1989 Söz leþ me si nin 1 in ci mad de si nin (a) ben di uya rýn ca,
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teh li ke ye ma ruz bu lu nan ge mi ye ve ya eþ ya ya ya pýl mýþ her tür lü yar dým, Söz leþ me nin uy gu lan ma -
sý na yol açan bir “kur tar ma fa ali ye ti” ni te li ðin de dir. Do la yý sýy la, bu iki kav ram, ar týk, “kur tar ma”
kav ra mý içe ri sin de top lan mýþ týr. Öte yan dan, 6762 sa yý lý Ka nun da kur tar ma fa ali ye ti ni yü rü ten kim -
se için bel li bir te rim kul la nýl mýþ de ðil di. Bu kim se 1989 Söz leþ me sin de “sal vor” ola rak ni te len di -
ril miþ tir. Ta sa rý da, bu te rim “kur ta ran” ola rak ifa de edil miþ tir.

Kur tar ma ya iliþ kin hü küm ler, Ta sa rý da iki grup ta top lan mý þýr: Eþ ya kur tar ma (1298 ilâ 1316 ncý
mad de ler) ve in san kur tar ma (1317 ilâ 1318 in ci mad de ler). Ar dýn dan za ma na þý mý ile il gi li hü küm
(1319 un cu mad de) sev ke dil miþ tir. Eþ ya kur tar ma ya iliþ kin hü küm ler ken di için de beþ baþ lýk al týn -
da top lan mýþ týr. Ön ce,  “kur tar ma fa ali ye ti”nin ne an la ma gel di ði ta rif edil miþ tir (1298 in ci mad de).
Bu nu, kur tar ma hü küm le ri ne tâbi olan “di ðer hal ler” ile il gi li hü küm (1299 un cu mad de) iz le mek -
te dir. Son ra, “kur tar ma söz leþ me si”ne iliþ kin özel hü küm le re (1300 ilâ 1302 nci mad de ler) ve bir
söz leþ me ak de di lip edil me di ði ne ba kýl mak sý zýn her kur tar ma fa ali ye tin de ta raf la ra dü þen yü küm lü -
lük le re yer ve ril miþ tir (1303 ün cü mad de). Son ola rak da kur ta ra nýn hak la rý ay rýn tý lý hü küm ler le dü -
zen len miþ tir (1304 ilâ 1316 ncý mad de ler). 

1989 Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý uya rýn ca, ku ral ola rak, bu Söz leþ me dev -
let ge mi le ri ne uy gu lan maz, an cak âkid dev let le re, ay ný mad de nin ikin ci fýk ra sý ile mil li hu kuk la rýn -
da bu nun ak si ni ka bul et me yet ki si ta nýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 822 nci mad de si nin ikin ci fýk -
ra sý nýn ikin ci ben di uya rýn ca kur tar ma hü küm le ri dev let ge mi le ri ne de uy gu lan mak ta ol du ðun dan,
Ta sa rý da, Tür ki ye’nin 1989 Söz leþ me siy le ta nýn mýþ olan yet ki yi kul la na ca ðý ka bul edil miþ ve Ta sa -
rý nýn 935 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de bu hu sus hük me bað lan mýþ týr.

Mad de 1298 - “Kur tar ma”ya iliþ kin ilk mad de de ta ným lar ve ril miþ ve böy le ce bu bö lü mün uy -
gu la ma ala ný be lir len miþ tir. Mad de de ve ri len ta ným lar, 1989 Söz leþ me si nin çe þit li hü küm le rin den
bi ra ra ya ge ti ril miþ tir.

Bi rin ci fýk ra da, 1989 Söz leþ me si nin 1 in ci mad de si nin (a) ben di doð rul tu sun da “kur tar ma fa -
ali ye ti” te ri mi ta ným lan mýþ týr. 1989 Söz leþ me sin de kul la ný lan “ves sel” ve “pro perty” kav ram la rý nýn
üst baþ lý ðý ola rak “eþ ya” te ri mi ter cih edil miþ tir. Ni te kim 1 in ci mad de nin (a) ben din de “ves sel or
any ot her pro perty” iba re si kul la nýl mak ta ve böy le ce “pro perty” kav ra mý na “ves sel”ýn da hil ol du ðu
bil di ril mek te dir. 1989 Söz leþ me sin de böy le ge niþ bir an lam da kul la ný lan “pro perty” te ri mi 4721 sa -
yý lý Türk Me denî Ka nu nu nun 683 ün cü mad de si ne uy gun ola rak “eþ ya” te ri mi ile kar þý lan mýþ týr.

“Eþ ya” te ri mi nin, bu ge niþ an lam da kul la nýl dý ðý, 1989 Söz leþ me si nin 1 in ci mad de si nin (b) ve
(c) bent le rin de hü küm le ri ne uy gun ola rak ka le me alý nan ikin ci fýk ra da açýk lan mýþ týr. Bir kur tar ma
fa ali ye ti nin ko nu su nu teþ kil ede bi le cek “eþ ya” kav ra mý na, en ge niþ an la mýy la su da kul la ný lan her
tür lü araç, yük da hil ol mak üze re her tür lü þey ve (1910 Söz leþ me si nin 1 in ci mad de si ne de uy gun
ola rak) he nüz hak ka za nýl ma mýþ nav lun ala ca ðý gir mek te dir.

Üçün cü fýk ra da ise, 1989 Söz leþ me si nin 3 ün cü mad de si ve 30 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra -
sý nýn (d) ben di hü küm le ri doð rul tu sun da “eþ ya” te ri min den is tis na edi len þey ler sý ra lan mýþ týr.

Ni ha yet son fýk ra da, “kur tar ma fa ali ye ti” ni te li ðin de sa yýl ma yan fa ali yet ler sý ra lan mýþ týr. Bu
fýk ra nýn (a) ve (c) bent le ri 1989 Söz leþ me si nin, sý ra sýy la, 19 ve 17 nci mad de le rin den alýn mýþ týr; (b)
ben din de ki is tis na ise Alm. TK.’nýn 740 ýn cý pa rag ra fý nýn üçün cü fýk ra sýn dan ik ti bas edil miþ olan
6762 sa yý lý Ka nu nun 1224 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Bu ra da dü zen le nen hal -
ler de, 1910 Söz leþ me si nin 3 ve 4 ün cü mad de le ri, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1224 ün cü mad de si ve 1989
Söz leþ me si nin 19 ve 17 in ci mad de le ri uya rýn ca “kur tar ma üc re ti öden mez”. Öy ley se bu hal ler de,
as lýn da bir “kur tar ma fa ali ye ti” ya pýl mýþ de ðil dir. Do la yý sýy la bu hal le ri, ön ce kur tar ma fa ali ye ti ne
da hil sa yýp, ar dýn dan bun lar için üc ret öden me ye ce ði ni bil dir mek ye ri ne, doð ru dan “kur tar ma fa ali -
ye ti”nin dý þý na çý kart mak uy gun gö rül müþ tür.
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Mad de 1299 - 1989 Söz leþ me si ba ký mýn dan, kur tar ma fa ali ye ti ni ki min yap tý ðý önem ta þý maz;
fay da lý bir so nuç sað la yan her han gi bir yar dý mý ya pan ki þi, “kur ta ran” sa yý lýr. Bu hu sus, Ta sa rý nýn
1298 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan “her tür lü” iba re si ile vur gu lan mýþ týr. An cak, ka mu
ku rum la rý ta ra fýn dan ka nun hük mü ica bý ya pý lan kur tar ma fa ali yet le rin de üc ret ta lep edi lip edi le me -
ye ce ði hu su su, uy gu la ma da te red düt le re yol aç mýþ týr. Bir yan dan, “gö nül lü lük”ün, kur tar ma hu ku -
ku nun te mel il ke si ol du ðu ka bul edil mek te, di ðer yan dan kur tar ma te ke li bu lu nan ka mu ku rum la rý -
nýn kur tar ma üc re ti ta lep ede bi le ce ði þüp he gö tür me mek te dir. 1910 Söz leþ me si nin 13 ün cü mad de -
si ve 1989 Söz leþ me si nin 5 in ci mad de si, bu hal ler de üc ret is te nip is te ne me ye ce ði hu su sun da ki ka -
ra rý millî hu ku ka bý rak mýþ týr. Mil let le ra ra sý alan da, ni te lik li kur tar ma hiz met le ri nin ve ri le bil me si
için, bu alan da uz man laþ mýþ iþ let me ler ku rul ma sý nýn þart ol du ðu, on la rýn ka mu ku ru mu ni te li ðin de
olup ol ma ma la rý nýn, önem ta þý ma dý ðý vur gu lan mak ta dýr. Ay rý ca, ka mu kay nak lý teþ vik le rin çok sý -
nýr lý ol ma sý do la yý sýy la, kur tar ma iþ let me le ri ne mut lak su ret te üc ret öden me si ge rek ti ði ka bul edil -
mek te dir. Bu il ke ler, uy gu la ma ya za ten hâ kim ol du ðun dan Ta sa rý da da be nim sen miþ ve (a) ben din -
de ka bul edil miþ tir. Mev zu at ge re ði kur tar ma yü küm lü lü ðü, Ana ya sa nýn 123 ilâ 135 in ci mad de le -
ri uya rýn ca Tür ki ye Cum hu ri ye ti “Ýda re”si ni oluþ tu ran mer ke zi ve ma hallî teþ ki la týn çe þit li bi rim le -
ri ile ba zý ka mu ku ru mu ni te li ðin de ki mes lek ku ru luþ la rý na yük len miþ tir. Bun la rýn dý þýn da, ba zý özel
hu kuk ger çek ve tü zel ki þi le ri de kur tar ma fa ali ye ti yap mak la yü küm lü tu tu la bi lir. Önem li olan, kur -
ta ra nýn mev zu at ge re ði böy le bir yü küm lü lü ðün bu lun ma sý dýr; yok sa kur tar ma ile ki min yü küm lü
tu tul du ðu nun öne mi yok tur.

Mad de nin (b) ben din de, ay ný do na ta nýn ge mi le ri ara sýn da ki kur tar ma da da bu Bö lüm hü küm -
le ri nin uy gu la na ca ðý, 1989 Söz leþ me si nin 12 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sý na uy gun ola rak bil di -
ril miþ tir. Esa sen bu ku ral, 1910 Söz leþ me si nin 5 in ci mad de sin den, Alm. TK.’nýn 2001 de ði þik li -
ðin den ön ce ki 743 ün cü pa rag ra fý va sý ta sýy la ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1222 nci
mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da da yer al mak tay dý.

Mad de 1300 - Kur tar ma söz leþ me le ri nin ak din de, tem sil yet ki si nin kim le re ait ol du ðu ve kap -
sa mý, uy gu la ma da te red düt le re yol aç mak ta dýr. 1989 Söz leþ me si nin 6 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sý,
bu hu sus ta açýk ku ral lar koy muþ tur. Ne var ki, tem sil yet ki si nin kap sa mý na yet ki söz leþ me si yap ma -
nýn ve ya tah kim þar tý ka rar laþ týr ma nýn gi rip gir me di ði, bu na rað men tar týþ ma lý kal mýþ týr. Bu se bep -
le, 1989 Söz leþ me si nin 6 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan ku ral lar Ta sa rý nýn 1300 ün cü
mad de si ne ik ti bas edi lir ken, kap ta nýn bu yet ki le ri ha iz ol du ðu nun da tas rih edil me si ge rek miþ tir.

Mad de 1301 - 1910 Söz leþ me si nin 7 nci mad de sin den, Alm. TK.’nýn 2001 de ði þik li ðin den ön -
ce ki 747 nci pa rag ra fý va sý ta sýy la 6762 sa yý lý Ka nu nun 1228 in ci mad de si ne ik ti bas edil miþ olan bu
hü küm, 1989 Söz leþ me si nin 7 nci mad de si ne uy gun ola rak mu ha fa za edil miþ tir.

Mad de 1302 - Bi rin ci fýk ra da, 1989 Söz leþ me si nin 6 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ön gö -
rü len “söz leþ me öz gür lü ðü” ku ra lý na yer ve ril miþ tir. Bu na gö re ta raf lar, ya pa cak la rý bir söz leþ me ile
bu Bö lü mün hü küm le rin den ay rý la bi lir ler; þu ka dar ki, ikin ci fýk ra da yer alan em re di ci hü küm ler,
ya pý la cak bir kur tar ma söz leþ me si ile da hi de ðiþ ti ri le me ye cek tir. Aný lan em re di ci hü küm ler, 1989
Söz leþ me si nin 6 ncý mad de si nin üçün cü fýk ra sýn dan alýn mýþ týr.

Mad de 1303 - Mad de nin ilk iki fýk ra sý, 1989 Söz leþ me si nin 8 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. Bu
fýk ra la rýn (b) bent le rin de ele alý nan “çev re za ra rý” kav ra mý, 1989 Söz leþ me si nin 1 in ci mad de si nin
(d) ben din de ta ným lan mýþ týr. Bü tün lü ðün sað lan ma sý için bu ta ným, Tas la ðýn 1303 ün cü mad de si nin
üçün cü fýk ra sý na alýn mýþ týr. Te rim ler se çi lir ken, Çev re Ka nu nu nun 3 ün cü mad de si nin (e) ben di ile
bir lik sað lan ma sý na dik kat edil miþ tir.
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Mad de 1304 - Bu mad de nin sis te ma ti ði, 1910 Söz leþ me si nin 2 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de de yer alan hü küm ler, 1989 Söz leþ me sin de (sý ra sýy la 12 nci mad de nin bi rin ci ve ikin ci fýk -
ra la rý, 13 ün cü mad de nin üçün cü fýk ra sý), Alm. TK.’da (2001 yý lý de ði þik li ðin den ön ce ki 740 ýn cý
pa rag ra fýn bi rin ci cüm le si, 741 in ci pa rag ra fýn bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rý) ve bu Al man hü küm le rin -
den ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nun da (sý ra sýy la 1222 nci mad de nin bi rin ci
fýk ra sý, 1223 ün cü mad de, 1222 nci mad de nin üçün cü fýk ra sý) mev cut tur, an cak çe þit li mad de le re
ser piþ ti ril miþ bir hal de dir. Kur tar ma üc re ti nin be lir len me sin de te mel il ke ni te li ðin de ki bu üç hük -
mün, tek bir mad de de top lan ma sý ve bu ba kým dan da 1910 Söz leþ me si nin 2 nci mad de si nin ör nek
alýn ma sý uy gun bu lun muþ tur. Hük mün so nu na, fa iz ve yar gý la ma mas raf la rýy la il gi li 1989 Söz leþ -
me si nin 13 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sý ek len miþ tir.

Mad de 1305 - Bu mad de nin ilk fýk ra sý 1989 Söz leþ me si nin 13 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra -
sýn dan alýn mýþ týr; an cak ilk cüm le si ne iki ek le me ya pýl mýþ týr. Bu na gö re, kur tar ma üc re ti nin ta yi -
nin de esas alý na cak kýs tas lar, ta raf lar ca bir üc ret ka rar laþ tý rýl mýþ de ðil se (1910 Söz leþ me si nin 6 ncý
mad de si nin bi rin ci fýk ra sý) ve ya ka rar laþ tý rý lan üc re tin Ta sa rý nýn 1301 in ci mad de si uya rýn ca uyar -
lan ma sý ta lep edil miþ se tat bik edi le cek tir.

Mad de nin di ðer iki fýk ra sý, sý ra sýy la, Alm. TK.’nýn 2001 de ði þik li ðin den ön ce ki 746 ncý pa rag -
ra fýn dan ve 744 ün cü pa rag ra fý nýn üçün cü fýk ra sýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun
1227 nci mad de sin den ve 1225 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn dan alýn mýþ týr; bu ta mam la yý cý hü -
küm le rin, 1989 Söz leþ me si ne uy gun ye ni dü zen le me de de mu ha fa za edil me si uy gun gö rül müþ tür.

Mad de 1306 - 1989 Söz leþ me si nin 13 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin den
alýn mýþ týr. Söz leþ me hük mü nün ikin ci cüm le sin de, borç lu la rýn ara sýn da te sel sül ka ri ne si nin ka bul
edi lip edil me me si hu su su millî hu kuk la ra bý ra kýl mýþ týr. Alm. TK.’da 1972 yý lýn da ya pý lan de ði þik -
lik sý ra sýn da 750 nci pa rag ra fa ek le nen ve 6762 sa yý lý Ka nu nun 7 nci mad de si uya rýn ca Türk hu ku -
ku için de ge çer li ola bi le cek te sel sül ka ri ne si, Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. Ni te kim, 1989 Söz leþ me si nin
Alm. TK.’ya iþ len me si ama cýy la 2001 yý lýn da ya pý lan de ði þik lik te, 742 nci mad de nin üçün cü fýk ra -
sýn da da bu il ke terk edil miþ tir. Kur ta ran, ge mi ve yük üze rin de ha pis hak ký ný ha iz ol du ðu na ve bu
re hin hak ký, tüm ala cak la ra ta kad düm et ti ði ne gö re, ay rý ca bir de borç lu la rýn ara sýn da te sel sü lün ka -
bu lü ne ge rek gö rül me miþ tir.

Mad de 1307 - Kur ta rý lan yü kün ma li ki, kur tar ma üc re ti bor cu ba ký mýn dan Ta sa rý nýn 1306 ncý
mad de si ne tâbi dir. Do la yý sýy la, üçün cü ki þi ko nu mun da ki bir gön de ri len, ken di si ne mül ki yet hak -
ký ný in ti kal et ti ren bir ko niþmen to ya da ya na rak yü kü te sel lüm eder se, 1306 ncý mad de uy gu la na cak -
týr. Bu na kar þý lýk, eþ ya nýn mül ki ye ti ni ik ti sap et miþ ol ma yan gön de ri le nin so rum lu lu ðu hak kýn da,
Alm. TK.’nýn 2001 yý lýn da ya pý lan de ði þik li ðin den ön ce ki 753 ün cü pa rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ
olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1234 ün cü mad de si nin ikin ci ilâ üçün cü fýk ra la rýn da yer alan ku ral lar, sa -
de leþ ti ri le rek mu ha fa za edil miþ tir.

Mad de 1308 - Uy gu la ma da te red düt ve tar týþ ma la ra se bep olan di ðer bir so run, bir den çok kur -
ta ra nýn ka týl dý ðý kur tar ma fa ali ye tin de, üc re tin na sýl be lir le nip pay edi le ce ði dir. Uy gu la ma da, her
kur ta ran ay rý bir üc ret da va sý aç mak ta, bu da va lar da fa ra zi bi rer top lam üc ret be lir len mek te ve bu
üc re tin için den o da va yý açan kur ta ra na öde ne cek pay ta yin edil mek te dir. Böy le bir uy gu la ma, Ta -
sa rý nýn 1310 un cu mad de sin de dü zen le nen ge mi ada mý pay la rý ba ký mýn dan da sü re gel mek te dir.
Böy le ce, tek bir kur tar ma fa ali ye ti ve si le siy le çok sa yý da da va nýn açýl dý ðý ve bu da va la rýn her bi rin -
de fa ra zi üc ret le rin he sap lan dý ðý gö rül mek te dir. Bu su ret te, “kur tar ma üc re ti nin” kur ta rý lan þey le rin
de ðe ri ni ge çe me ye ce ði il ke si (Ta sa rý nýn 1304 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si)
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do la nýl mak ta dýr. Do la yý sýy la, bir yan dan kur tar ma fa ali ye ti yü rüt müþ olan kim se le rin üc ret ta lep le -
ri ni ko ru mak ve di ðer yan dan da kur ta rý lan de ðer le rin ma lik le ri nin “kur ta rý lan eþ ya nýn de ðe ri ni ge -
çen” sa yý sýz üc ret da va sý na ma ruz kal ma la rý ný ön le mek ge rek miþ tir. Ta sa rý nýn 1308 in ci mad de si,
bu amaç la sevk edil miþ tir. Mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da, “tek üc ret” il ke si vur gu lan mýþ týr. Bu na gö -
re, kur tar ma fa ali yet le ri nin tü mü için tek bir üc ret be lir le ne cek tir ve bü tün kur ta ran lar, on la rýn alt
yük le ni ci le ri ve ifa yar dým cý la rý ile Ta sa rý nýn 1310 un cu mad de sin de dü zen le nen ge mi adam la rý,
ken di pay la rý ný bu top lam üc re tin için den ala cak týr.

Ýkin ci fýk ra da, bu te mel il ke nin han gi usul da ire sin de ger çek leþ ti ri le ce ði dü zen len miþ tir. Bü tün
ala cak lý la rýn bir le þip tek bir da va aç ma sý na bir en gel yok tur; “tek üc ret” il ke si nin ta bii so nu cu olan
bu hâli ay rý ca be lirt mek ge rek li gö rül me miþ tir. Bu na kar þý lýk, ala cak lý lar, bir den çok da va aça cak
olur lar sa, bu da va la rýn tek el den yü rü tül me si ni sað la mak üze re, “da va la rýn bir leþ ti ril me si” çö zü mü
ka bul edil miþ tir. Da va la rýn han gi da va dos ya sý içe ri sin de bir leþ ti ri le ce ði, bu fýk ra nýn ilk cüm le sin -
de be lir len miþ tir. Bu na gö re, açý la cak bü tün da va lar, kur tar ma fa ali ye ti te kel sa hi bi bir kur ta ran ta -
ra fýn dan yü rü tül müþ ise o kur ta ra nýn aç tý ðý da va ile, kur tar ma te ke li nin bu lun ma dý ðý sa ha lar da kur -
tar ma söz leþ me si ni ak det miþ olan kur ta ra nýn aç tý ðý da va ile, bir söz leþ me ak de dil me miþ se en çok
kur tar ma ge mi siy le fa ali ye ti yü rü ten kur ta ra nýn aç tý ðý da va ile, kur tar ma ge mi si de ka týl ma mýþ sa en
çok kur tar ma teç hi za tý ile fa ali ye ti yü rü ten kur ta ra nýn aç tý ðý da va ile bir leþ ti ri le cek tir. Do la yý sýy la,
ta raf lar dan her han gi bi ri nin ta le bi üze ri ne, mah ke me, açýl mýþ her da va nýn, aný lan da va nýn gö rül dü -
ðü dos ya ile bir leþ ti ril me si ne ka rar ver mek zo run da dýr. Kur tar ma söz leþ me le rin de sýk lýk la tah kim
þart la rý na yer ve ril mek te dir. Bu þart lar da, sýk lýk la yurt dý þýn da bir tah kim ye ri ka rar laþ tý rýl mak ta dýr.
Böy le bir hal de, Tür ki ye’de açý lan ilk da va, bir leþ tir me için esas alý na cak da va sa yý la cak ve da ha
son ra açý lan bü tün da va lar, ilk da va dos ya sý ile bir leþ ti ri le cek tir. Bu mah ke me, ha kem hu zu run da
açý lan da va da kur tar ma üc re ti nin ta yin edil me si ni bek le ye cek tir. Kur tar ma üc re ti ni be lir le yen ha -
kem ka ra rý ke sin leþ ti ðin de, da va la rýn bir leþ tir miþ ol du ðu mah ke me, ha kem ka ra rýn da ta yin olu nan
üc re ti esas ala rak pay laþ týr ma yý ya pa cak ve da va la rýn tü mü nü so nuç lan dý ra cak týr. An cak böy le bir
sis tem, bir yan dan bü tün ala cak lý la rýn ko run ma sý na hiz met ede cek, di ðer yan dan “tek üc ret” ve
“kur ta rý lan de ðer le sý nýr lý üc ret” il ke le ri ni ger çek leþ ti re bi le cek tir.

Mad de 1309 - Bu hü küm, 1910 Söz leþ me si nin 6 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan ve 8 in ci
mad de sin den ikin ci fýk ra sýn dan, Alm. TK.’nýn 2001 de ði þik li ðin den ön ce ki 744 ün cü pa rag ra fý nýn
ikin ci fýk ra sý ve 745 in ci pa rag ra fý nýn üçün cü fýk ra sý va sý ta sýy la, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1225 in ci
mad de si nin ikin ci fýk ra sý na ve 1226 ncý mad de si nin üçün cü fýk ra sý na ik ti bas edil miþ ti. 1989 Söz leþ -
me si nin 15 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na uy gun olan bu hü küm, da ha sa rih hâle ge ti ri le rek mu -
ha fa za edil miþ tir.

Mad de 1310 - Kur tar ma fa ali ye ti bir ge mi ta ra fýn dan yü rü tül müþ se, o ge mi nin do na ta ný, ön ce -
ki mad de le re gö re üc ret al ma ya hak ka za na cak týr. Bu üc ret ten, fa ali ye ti yü rü ten ge mi de gö rev yap -
mýþ olan kap ta na ve di ðer ge mi adam la rý na pay ve ri lip ve ril me ye ce ði 1910 Söz leþ me si nin 6 ncý
mad de si nin üçün cü fýk ra sý ve 1989 Söz leþ me si nin 15 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm -
le si uya rýn ca, ge mi nin bay ra ðý ný ta þý dý ðý ül ke nin hu ku ku na bý ra kýl mýþ týr. Türk bay ra ðý ta þý yan ge -
mi ler ba ký mýn dan uy gu la na cak ku ral, Alm. TK.’nýn 2001 de ði þik li ðin den ön ce ki 749 un cu pa rag ra -
fýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1230 un cu mad de sin de ifa de edil miþ bu lu nu yor du.
An cak, yel ken li ge mi dev rin den kal ma bu hü küm, çað daþ ih ti yaç la rý kar þý la ma mak ta dýr. Ön ce lik le,
mad de nin ilk fýk ra sýn da yer alan mak tu oran lar, gü nü müz de kur tar ma fa ali yet le ri nin gös ter di ði çe -
þit li lik kar þý sýn da ada le te ay ký rý so nuç lar do ður mak ta dýr. Ge mi adam la rý na ve ri le cek pay lar ba ký -
mýn dan, hiç bir teh li ke ar zet me yen bir ge mi nin gün düz sa at le rin de sa kin bir ha va da yüz dü rül me si
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için ya pý lan fa ali yet ile Ýs tan bul Bo ða zý nýn or ta sýn da fýr tý na lý bir ha va da in fi lak ede rek yan ma ya
baþ la yan bir tan ke re ya pý lan kur tar ma fa ali ye ti ara sýn da ayý rým ya pýl ma ma sý isa bet li sa yý la maz. Mu -
ka ye se li hu kuk ta, ge mi adam la rý nýn pa yý nýn ta yi ni, is tis na sýz, mah ke me le rin tak di ri ne bý ra kýl mýþ týr.
Bu tes pit ler dik ka te alý na rak, mak tu oran lar Ta sa rý ya alýn ma mýþ ve pay cet ve li nin ha zýr lan ma sý ön -
ce lik le do na ta na bý ra kýl mýþ týr. Do na ta nýn kap ta na ve di ðer ge mi adam la rý na ya zý lý ola rak bil di re ce -
ði pay cet ve li ne kar þý mah ke me ye mü ra ca at yo lu açýk týr. Bu tak dir de mah ke me, kur tar ma fa ali ye ti -
nin bü tün özel lik le ri ni dik ka te ala rak, her bir ge mi ada mý na öde ne cek pa yý tes pit ede cek tir.

Alm. TK.’nýn 747 in ci pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sýn da 2001 yý lýn da ya pý lan de ði þik lik uya rýn ca
do na tan, (Ta sa rý nýn 1312 nci mad de sin den dü zen le nen) özel taz mi nat tan da pay ver mek le yü küm lü
tu tul muþ tur; oy sa bu ra da pay edi le bi le cek bir ödül ve ya üc ret söz ko nu su de ðil dir. Ni te kim 1989
Söz leþ me si nin 15 in ci mad de sin de de, ay ný Söz leþ me nin 16 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan fark -
lý ola rak, sa de ce kur tar ma üc re ti nin pay laþ tý rýl ma sý ön gö rül müþ tür. Bu se bep le Ta sa rý da, do na ta nýn
yal nýz ca kur tar ma üc re tin den kap ta na ve di ðer ge mi adam la rý na pay ve re ce ði ka bul edil miþ tir.

Ta sa rý nýn be þin ci fýk ra sý ye ni bir hü küm içer mek te dir. Bu hü küm ile yi ne uy gu la ma da ka rý þýk -
lýk la ra se bep ol muþ bir tar týþ ma ya son ve ril mek te dir. Alm. TK.’nýn 2001 de ði þik li ðin den ön ce ki 749
un cu pa rag ra fý nýn be þin ci fýk ra sýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1230 un cu mad de -
si nin al týn cý fýk ra sý uya rýn ca, kur tar ma iþi ne tah sis edil miþ ge mi ler de ça lý þan ge mi adam la rý, kur tar -
ma üc re tin den pay is te ye mez. Bu ku ral adil ol ma mak la eleþ ti ril miþ ve yar gý sal ka rar la ra da yan sý -
yan þu uy gu la ma or ta ya çýk mýþ týr: kur tar ma iþ let me si aç tý ðý da va ile kur tar ma üc re ti ni tah sil yo lu -
na gi der ken, ken di iþ let me si ne kar þý 6762 sa yý lý Ka nu nun 1230 un cu mad de si nin al týn cý fýk ra sý ne -
de niy le da va aça ma yan ge mi adam la rý, kur ta rý lan de ðer ler üze rin de re hin hak ký der me yan edip üc -
ret da va la rý aç mýþ lar dýr. Tü müy le hu ku ka ay ký rý olan bu uy gu la ma ya son ve ril me si için, kur tar ma
ge mi le rin de ça lý þan ge mi adam la rý na da üc ret ten pay al ma hak ký ta nýn mýþ týr.

Bu dü zen le me ler çer çe ve sin de, kap tan ve di ðer ge mi adam la rý ta ra fýn dan ken di pay la rý için,
do na ta nýn ye ri ne kur ta rý lan de ðer le rin ma lik le ri ne doð ru dan da va açýl ma sý na ge rek kal ma mýþ týr. Yi -
ne de böy le da va la rýn açýl ma sý ha lin de, Ta sa rý nýn 1308 in ci mad de si uya rýn ca bir leþ tir me ye ka rar
ve ri le cek tir.

Mad de nin son fýk ra sý da ye ni ek len miþ tir. Bu mad de nin ilk beþ fýk ra sýn da, kur ta ran ge mi de gö -
rev ya pan ge mi adam la rý nýn hak la rý dü zen len miþ tir. Ne var ki, kur tar ma fa ali ye ti ne, ge mi ada mý sý -
fa tý ný ha iz bu lun ma yan ki þi ler de ka tý la bil mek te dir. Bu ki þi le rin kur tar ma üc re tin den ne su ret le pay
ala cak la rý uy gu la ma da te red düt le re se bep ol muþ tur. Bu te red düt le ri gi der mek ama cýy la al týn cý fýk -
ra da ki ku ral sevk edil miþ tir.

Mad de 1311 - Bu hü küm, 1989 Söz leþ me si nin 18 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. Ay ný ku ral,
1910 Söz leþ me si nin 8 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn dan, Alm. TK.’nýn 2001 de ði þik li ðin den ön -
ce ki 748 in ci pa rag ra fý va sý ta sýy la, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1229 un cu mad de si ne ik ti bas olun muþ tu.

Mad de 1312 - Bu mad de, esas iti ba rýy la, 1989 Söz leþ me si nin 14 ün cü mad de sin den alýn mýþ -
týr. Doð ru dan bu mad de ile il gi li ol duk la rý için, 1989 Söz leþ me si nin 1 sa yý lý Ek’i (At tach ment 1) bi -
rin ci fýk ra nýn ikin ci cüm le si ne, ke za 1989 Söz leþ me si nin 2 sa yý lý Ek’i (At tach ment 2) de ye din ci
fýk ra ya iþ len miþ tir. Bu hü küm le re gö re ya pý la cak öde me 1989 Söz leþ me sin de “spe ci al com pen sa ti -
on” ola rak ni te len di ril miþ tir; ya ni Ýn gi liz hu ku kun da “taz mi nat” an la mý na ge len “in dem nity” ve ya
“da ma ges” te rim le ri kul la nýl ma mýþ týr. Za ten mad de nin ilk fýk ra sý na gö re ta le bin ko nu su, kur tar ma
fa ali ye ti için ya pý lan “mas raf lar”dýr. Do la yý sýy la, bu ra da dü zen le nen hu sus as lýn da, 4721 sa yý lý Türk
Me denî Ka nu nu nun 994 ün cü mad de si an la mýn da “za ru ri ve fay da lý gi der ler”dir. Ne var ki, 994 ün -
cü mad de de de “taz min” söz cü ðü kul la nýl dý ðý için, Ta sa rý nýn bu mad de sin de de “özel taz mi nat” te -
ri mi ter cih edil miþ tir.
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Mad de 1313 - Mad de nin bi rin ci cüm le sin de, kur ta ra nýn ala cak la rý na, kur tar ma fa ali ye ti nin ta -
mam lan dý ðý ta rih ten baþ la ya rak fa iz yü rü tü le ce ði tas rih edil miþ tir. 1989 Söz leþ me si nin 24 ün cü
mad de si ne uy gun ola rak, fa ize iliþ kin ka lan hu sus lar da ge nel hü küm le rin uy gu la na ca ðý, mad de nin
ikin ci cüm le sin de be lir til miþ tir.

Mad de 1314 - Mad de de, 1989 Söz leþ me si nin 21 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na pa ra lel ola -
rak, kur ta rý lan eþ ya nýn tes li mi anýn da kur tar ma üc re ti nin öde ne ce ði ve ya gü ven ce gös te ri le ce ði bil -
di ril miþ tir.

Mad de 1315 - 1989 Söz leþ me si nin 21 in ci mad de si uya rýn ca, kur ta ra nýn ala ca ðý ný te min eden
ge mi ala cak lý sý hak ký, âkid dev let le rin ta ra fý ol duk la rý mil let le ra ra sý söz leþ me ye ve ya millî hu ku ka
tâbi dir. Ta sa rý nýn bi rin ci fýk ra sýn da kur ta ra nýn, ge mi üze rin de (Ta sa rý nýn 1320 nci mad de si nin bi rin -
ci fýk ra sý nýn üçün cü ben di uya rýn ca) ge mi ala cak lý sý hak ký ný, kur ta rý lan di ðer eþ ya üze rin de ise (Ta -
sa rý nýn 891, 913, 923, 1201, 1254 ve 1275 in ci mad de le rin de ol du ðu gi bi) 4721 sa yý lý Türk Me denî
Ka nu nu nun 950 ilâ 953 ün cü mad de le ri uya rýn ca ha pis hak ký ný ha iz ola ca ðý ön gö rül müþ tür.

Mad de nin ikin ci ve üçün cü fýk ra la rý, 1989 Söz leþ me si nin 21 in ci mad de si nin ikin ci ilâ üçün cü
fýk ra la rýn dan alýn mýþ týr.

Öte yan dan, 1989 Söz leþ me si nin 25 ve 26 ncý mad de le rin de, dev le te ait yük ile in sa ni yar dým
ama cýy la ta þý nan yük hak kýn da ka bul edi len özel ku ral lar, 2004 sa yý lý Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nu ve di ðer
il gi li mev zu at hü küm le ri çer çe ve sin de, 4721 sa yý lý Ka nu nun 951 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý an -
la mýn da ka mu dü ze ni ile bað daþ ma yan hal ler kap sa mý na gi re cek tir; do la yý sýy la Ta sa rý ya alýn ma la -
rý na ge rek gö rül me miþ tir.

Mad de 1316 - Bu hü küm 1989 Söz leþ me si nin 22 nci mad de sin den alýn mýþ týr.
Mad de 1317 - Bu mad de de ki hü küm ler, esa sýn da 1910 Söz leþ me si nin 11 in ci mad de si nin bi -

rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da yer al mak ta dýr. An cak o dü zen le me, Alm. TK.’ya alýn ma dý ðý için, 6762
sa yý lý Ka nu na da in ti kal et me miþ ti. 1989 Söz leþ me si nin 10 un cu mad de si nin bi rin ci ve üçün cü fýk -
ra la rýn da ay ný ku ral la ra yer ve ril di ðin den, mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ko nu lan ku ra la uy gun ola rak,
aný lan hü küm ler Ta sa rý ya alýn mýþ týr.

Mad de 1318 - 1989 Söz leþ me si nin 16 ncý mad de sin den alýn mýþ týr. Bu ku ral lar da ha ön ce, 1910
Söz leþ me si nin 9 un cu mad de sin den, Alm. TK.’nýn 2001 yý lýn dan ön ce ki 750 nci pa rag ra fý va sý ta -
sýy la 6762 sa yý lý Ka nu nun 1231 in ci mad de si ne in ti kal et miþ ti. 1989 Söz leþ me si ile ge ti ri len ye ni -
lik, in san kur ta ra na, özel taz mi nat tan da pay is te me hak ký nýn ta nýn mýþ ol ma sýn dan iba ret tir.

Mad de 1319 - Bu hü küm 1989 Söz leþ me si nin 23 ün cü mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn -
dan alýn mýþ týr. Bu iki hü küm de yer alan di ðer hu sus lar, Borç lar Ka nu nu ile dü zen len di ðin den bu ra -
da tek rar edil me miþ tir. Ye ni dü zen le me ye gö re, yal nýz ca kur ta ra nýn üc ret ve özel taz mi nat ala cak -
la rý de ðil, kur tar ma fa ali ye tin den do ðan bü tün ala cak lar (ör ne ðin kar þý lýk lý özen borç la rý nýn ih la lin -
den do ða bi le cek taz mi nat ta lep le ri) ay ný za ma na þý mý sü re si ne tâbi dir.

Mad de nin ilk iki fýk ra sý na ek le nen en kaz kal dýr ma ile il gi li hü küm ler, Alm. TK.’nýn 902 ve 903
ün cü pa rag raf la rý ör nek alý na rak ha zýr lan mýþ týr.

AL TIN CI KI SIM
Ge mi Ala cak la rý

1320 ilâ 1327 nci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
Ge mi ala cak lý la rý hak kýn da ki hü küm ler, aþa ðý da ki il ke le re gö re ye ni den dü zen len miþ tir:
(1) 06/05/1993 ta ri hin de Ce nev re’de ka bul edi len “In ter na ti onal Con ven ti on on Ma ri ti me Li -

ens and Mort ga ges” (Ge mi ler Üze rin de ki Ým ti yaz lar ve Ýpo tek ler Hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ -
me) bu kýs mýn ye ni den dü zen len me sin de esas alýn mýþ týr. Bu iti bar la, Ta sa rý nýn ka nun laþ tý ðý gün
Tür ki ye’nin hâlen ta ra fý bu lun du ðu 1926 ta rih li Söz leþ me den çýk ma sý ge re ke cek tir. 
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(2) De niz ser ve ti ile sý nýr lý so rum lu luk terk edil di ði için, re hin hak ký ar týk nav lu na þa mil de ðil -
dir. Bu yüz den 6762 sa yý lý Ka nu nun 1237, 1238, 1239, 1251, 1252, 1253 ün cü mad de le ri ile 1256
ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sý Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

(3) De niz ser ve ti ile sý nýr lý so rum lu luk terk edil di ði için, do na ta nýn sý nýr lý aynî ve sý nýr lý þahsî
so rum lu luk la rý ara sýn da ki tef rik kalk mýþ týr. Bu nun so nu cun da ke za, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1243,
1254, 1255 in ci mad de le ri ile 1256 ncý mad de si nin üçün cü fýk ra sý Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr. 

(4) Ge mi ala cak lý la rý nýn sý ra sýn da “yol cu luk” il ke si ye ri ne, aný lan 1993 ta rih li  Söz leþ me de be -
nim se nen sis tem ter cih edil miþ tir. Bu yüz den 6762 sa yý lý Ka nu nun 1238, 1248, 1249 ve 1250 nci
mad de le ri Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

(5) De niz ödün cü Ta sa rý da dü zen len me miþ tir; do la yý sýy la  6762 sa yý lý Ka nu nun 1240 ýn cý mad -
de si ile di ðer hü küm ler de de niz ödün cü ne ya pý lan yol la ma lar Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

(6) 1993 ta rih li Söz leþ me nin 8 in ci mad de si ile bað daþ ma dý ðý için 6762 sa yý lý Ka nu nun 1246
ncý mad de si Ta sa rý ya alýn ma mýþ týr.

(7) Cebrî ic ra ay rý bir ký sým da özel hü küm ler le dü zen len di ðin den, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1242
ve 1245 in ci mad de le ri Ta sa rý nýn ye din ci kýs mý na ak ta rýl mýþ týr.

Mad de 1320 - Bu mad de, 1993 ta rih li Söz leþ me nin 4 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr. Me ha za
uy gun ola rak, her han gi bir ki þi nin borç lu ol ma sý ye ter li gö rül me miþ, þah si borç lu nun “ma lik ve ya
ki ra cý ve ya yö ne ti ci ve ya iþ le ten” ol ma sý þar tý aran mýþ týr. Özel lik le dik kat çe kil me si ge re ken bir hu -
sus, bi rin ci fýk ra nýn (c) ben di uya rýn ca yal nýz ca “kur tar ma üc re ti” (Ta sa rý nýn 1304 ün cü mad de si)
için ge mi ala cak lý sý hak ký nýn ta nýn mýþ ol ma sý dýr; bu na kar þý lýk kur ta rý cý nýn özel taz mi na ta iliþ kin
ala cak la rý (Ta sa rý nýn 1312 nci mad de si), ge mi ala ca ðý ni te li ðin de de ðil dir. Öte yan dan bi rin ci fýk ra -
nýn (d) ben din de, uy gu la ma da do ða bi le cek te red düt le ri gi der mek üze re “ka ran ti na pa ra la rý” açýk ça
sa yýl mýþ týr. Müþ te rek avar ya ga ra me pa yý ala cak la rý 1993 ta rih li Söz leþ me de ge mi ala cak lý sý hak ký
ve ren ala cak lar ara sýn da sa yýl ma mýþ týr. Aný lan Söz leþ me nin 6 ncý mad de si nin âkit dev let le re ver di -
ði yet ki den is ti fa de ile, müþ te rek avar ya ala cak la rý nýn da hi ala cak lý sý na ge mi ala cak lý sý hak ký bah -
þe de ce ði, mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (f) ben din de be lir til miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1235 in ci
mad de si nin be þin ci ben di ne gö re ge mi ala cak lý sý hak ký bah þo lu nan müþ te rek avar ya ga ra me pa yý
ala cak lý la rý nýn, bu hak tan is ti fa de ye de vam et me le ri, hak ka ni yet il ke si ne ve de niz ci lik uy gu la ma sý -
na uy gun gö rül müþ tür. 

Mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn (a) ben din de ki “pet rol” te ri mi Pet rol Kir li li ðin den Do ðan Za ra rýn
Hu kukî So rum lu lu ðu Ýle Ýl gi li 22/11/1992 ta rih li Ulus la ra ra sý Söz leþ me nin Resmî Ga ze te’de yer
alan çe vi ri sin de kul la nýl dý ðý için met ne alýn mýþ týr.

Mad de 1321 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, Alm. TK.’nýn 755 in ci pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sýn dan
ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1236 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr.

Mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si uy gu la ma da ya þa nan te red düt le ri or ta dan kal dýr mak
için met ne ek len miþ tir. Ýkin ci cüm le 1993 ta rih li Söz leþ me nin 10 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sýn -
dan alýn mýþ týr. 

Mad de nin üçün cü fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si, ge mi ye ri ne ka im olan taz mi na týn reh nin kap sa -
mý na da hil ol du ðu hu su su nu açýk la mak üze re mad de ye ila ve edi len ye ni bir hü küm dür; ikin ci cüm -
le si ise Alm. TK.’nýn 775 in ci pa rag ra fý nýn bi rin ci fýk ra sýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 1256 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr.

Mad de nin dör dün cü fýk ra sý 6762 sa yý lý Ka nu nun Hükûmet Ta sa rý sýn da yer alýp Ad li ye En cü -
me nin de de ðiþ ti ri len 1236 ncý mad de si nin üçün cü fýk ra sýn dan esin le ni le rek Ta sa rý ya alýn mýþ ye ni



---- 394 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

bir hü küm dür; de niz ser ve ti ile sý nýr lý so rum lu luk terk edil di ði için, bu fýk ra da sa yý lan ge mi ler ba -
ký mýn dan ge mi ala cak lý la rý na ka nu ni re hin hak ký de ðil, re hin de ðe ri ka dar ön ce lik hak ký ta nýn dý ðý,
ba ki ye nin ise adî ala cak sa yýl dý ðý vur gu lan mýþ týr.

Mad de nin be þin ci fýk ra sý Alm. TK.’nýn 755 in ci pa rag ra fý nýn ikin ci fýk ra sýn dan ik ti bas edil miþ
olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1236 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr.

Mad de 1322 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý Alm. TK.’nýn 760 ýn cý pa rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ
olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1241 in ci mad de sin den; ikin ci fýk ra sý ise ke za Alm. TK.’nýn 763 ün cü pa -
rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ olan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1244 ün cü mad de sin den alýn mýþ týr. 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 1244 ün cü mad de si hük mü do nat ma iþ ti ra ki ne ait ge mi nin, ge mi ala cak la rý na ne þe -
kil de kar þý lýk teþ kil ede ce ði ni gös ter di ði için bu mad de nin ikin ci fýk ra sý na alýn mýþ týr.

Mad de 1323 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, Alm. TK.’nýn 776 ncý pa rag ra fýn dan ik ti bas edil miþ olan
6762 sa yý lý Ka nu nun 1257 nci mad de sin de dü zen len miþ olan ön ce li ðin 1993 ta rih li Söz leþ me nin 5 in -
ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan is ti fa de ile ka le me alý nan ge niþ le til miþ bir þek lin den iba ret tir.

Mad de nin ikin ci fýk ra sýn da, Ta sa rý nýn 1320 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (f) ben di uya rýn -
ca, ge mi ala cak lý sý hak ký ve ren ala cak lar ara sý na da hil edil miþ olan müþ te rek avar ya ga ra me pa yý
ala cak la rý nýn 1993 ta rih li Söz leþ me nin 6 ncý mad de si nin (c) ben di doð rul tu sun da bü tün di ðer re hin -
li ala cak lar dan son ra ge le ce ði açýk lan mýþ týr.

Mad de nin üçün cü fýk ra sýn da, 1993 ta rih li Söz leþ me nin 12 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da
âkit dev let le re ta nýn mýþ olan yet ki doð rul tu sun da, ka ra ya otur muþ ve ya bat mýþ ge mi le rin ka mu ku -
rum la rý ta ra fýn dan kal dý rýl ma sý hâlin de bu nun mas raf la rý nýn bü tün di ðer ge mi ala cak la rýn dan ön ce
öden me si il ke si be lir til miþ tir.

Mad de 1324 - 1993 ta rih li Söz leþ me nin 5 in ci mad de si nin ikin ci ilâ dör dün cü fýk ra la rýn dan
alýn mýþ týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1247 ilâ 1250 nci mad de le rin de ön ce li ði ta yin ba ký mýn dan be nim -
sen miþ olan yol cu luk kýs ta sýn dan aný lan Söz leþ me doð rul tu sun da ay rý lýn mýþ ve 1320 nci mad de de
ge mi ala cak lý sý hak ký ver di ði açýk la nan ala cak la rýn sý ra sý nýn be lir len me sin de bu hak kýn bah þet ti ði
ka nu ni re hin hak ký nýn sý ra sýn dan ha re ket edil miþ tir. 1993 ta rih li Söz leþ me nin 5 in ci mad de si nin
üçün cü fýk ra sýn dan alýn mýþ olan mad de nin üçün cü fýk ra sý, 2004 sa yý lý Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nu nun
207 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü dik ka te alý na rak sev ke dil miþ tir.

Mad de 1325 - Fer’i ni te lik ta þý yan re hin hak ký nýn ken di si için te sis edil di ði ala cak hak ký na
bað lý lý ðý il ke si ni ka bul eden 4721 sa yý lý Türk Me denî Ka nu nu esas la rýy la da uyum içe ri sin de ki bu
hü küm, 1993 ta rih li Söz leþ me nin 10 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr.

Mad de 1326 - Mad de nin bi rin ci ve üçün cü fýk ra la rý 1993 ta rih li Söz leþ me nin 9 un cu mad de sin -
den; ikin ci fýk ra sý ay ný Söz leþ me nin 6 ncý mad de si nin (b) ben din den alýn mýþ týr. Bu mad de de sa de ce
ay ni bir hak ola rak re hin hak ký nýn dü þe ce ði sü re hük me bað lan mýþ olup, re hin hak ký nýn ken di si ni te -
mi nen bah þe dil di ði, ala cak hak ký nýn za ma na þý mý ise Ta sa rý nýn 1327 nci mad de sin de dü zen len miþ tir.

Mad de 1327 - “Bu ka nun da ki” iba re siy le, eþ ya ve yol cu ta þý ma ve çat ma, kur tar ma bö lüm le -
rin de ön gö rü len iki yýl lýk za ma na þý mý sü re le ri ve müþ te rek avar ya bö lü mün de ön gö rü len bir yýl lýk
sü re; “il gi li ka nun lar da ki” iba re siy le ise de niz iþ ve sos yal gü ven lik mev zu atý ile am me ala cak la rý -
nýn tah si li mev zu atý gi bi alan lar da ka bul edil miþ özel hü küm ler sak lý tu tul muþ tur. Do la yý sýy la bu
mad de, ta mam la yý cý bir hü küm ni te li ðin de dir. Eðer mev zu at ta özel bir hü küm yok sa, Ta sa rý nýn
1326 ncý mad de sin de ön gö rü len sü re, ala cak lý nýn, borç lu ya yö ne lik þah si ta lep hak la rý na da uy gu -
la na cak týr. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1260 ýn cý mad de sin den mül hem olan bu hü küm çok da ha ay rýn tý lý
bir dü zen le me yi içer mek te dir.
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YE DÝN CÝ KI SIM
So rum lu lu ðun Sý nýr lan ma sý ve Pet rol Kir li li ði Za ra rý nýn Taz mi ni

1328 ilâ 1349 un cu Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
1) 19/11/1976 ta ri hin de Lon dra’da “De niz Ala cak la rý na Kar þý Me su li ye tin Sý nýr lan ma sý Hak -

kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me” (ký sa ca “1976 ta rih li Söz leþ me”) ola rak ter cü me edi len “Con ven ti -
on on Li mi ta ti on of Li abi lity for Ma ri ti me Cla ims” (ký sa ca “LLMC”) ka bul edil miþ tir. 1976 ta rih li
Söz leþ me nin ha zýr lýk ça lýþ ma la rý, 1-19/10/1976 ta rih le rin de Lon dra’da yü rü tü len mü za ke re le ri ve
ka bul edi len ni hai met ni, Tür ki ye’nin üye si ol du ðu Mil let le ra ra sý De niz ci lik Teþ ki la tý (In ter na ti onal
Ma ri ti me Or ga ni za ti on) ta ra fýn dan ya yýn lan mýþ týr (Of fi ci al Re cords of the In ter na ti onal Con fe ren -
ce on the Li mi ta ti on of Li abi lity for Ma ri ti me Cla ims, Lon don 1983 - ký sa ca “LLMC Tu ta nak la rý”).
Bu Söz leþ me, 1924 ve 1957 yýl la rýn da Brük sel’de ak de dil miþ olan ay ný ni te lik te ki iki Söz leþ me nin
(25/8/1924 ta rih li “Ge mi Sa hip le ri nin So rum lu luk la rý nýn Tah di di ile il gi li Ba zý Ka ide le rin Tev hi di
Hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me” ve 10/10/1957 ta rih li “De niz Ge mi le ri Ma lik le ri nin So rum lu -
luk la rý nýn Sý nýr lan dý rýl ma sý Hak kýn da Ulus la ra ra sý Kon van si yon”) ye ri ne geç mek üze re ha zýr lan -
mýþ týr. Tür ki ye, 1924 ta rih li Söz leþ me ye ta raf ol muþ tu; 1976 ta rih li Söz leþ me nin 17 nci mad de si nin
dör dün cü fýk ra sý uya rýn ca Tür ki ye’nin âkid sta tü sü so na er miþ tir. Ni te kim 28/2/1980 ta rih li ve 8/495
sa yý lý Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rýy la, 1976 ta rih li Söz leþ me ye ka týl ma yo luy la ta raf olun ma sý ka rar laþ -
tý rýl mýþ týr (Res mi Ga ze te ta ri hi 04/6/1980, sa yý sý: 17007). Ka týl ma iþ lem le ri 06/3/1998 ta ri hin de ta -
mam lan mýþ týr; do la yý sýy la 1976 ta rih li Söz leþ me, 01/7/1998 ta ri hin de Tür ki ye açý sýn dan yü rür lü ðe
gir miþ tir. Böy le ce, 6762 sa yý lý Ka nu nun 948 in ci mad de si zým nen yü rür lük ten kalk mýþ týr.

2) 29/11/1969 ta ri hin de, Brük sel’de, “Pet rol Kir li li ðin den Do ðan Za ra rýn Hu ku ki So rum lu lu ðu
ile il gi li Ulus la ra ra sý Söz leþ me” (“1969 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si”) ak de dil miþ tir. Bu söz leþ -
me yi ta mam la mak üze re de 18/12/1971 ta ri hin de, yi ne Brük sel’de, “Pet rol Kir li li ði Za ra rý nýn Taz -
mi ni Ýçin Bir Ulus la ra ra sý Fo nun Ku rul ma sý ile il gi li Ulus la ra ra sý Söz leþ me” ka bul edil miþ tir. Uy -
gu la ma da or ta ya çý kan ih ti yaç lar ve Söz leþ me le rin ön gör dü ðü sý nýr la rýn dü þük kal ma sý se bep le riy -
le, her iki Söz leþ me de de ði þik lik ya pýl ma sý yo lu na gi dil miþ tir. 1984 yý lýn da ya pý lan ilk de ði þik lik -
ler den son ra, 27/11/1992 ta ri hin de, Lon dra’da, ye ni (ta dil edil miþ) me tin ler “1992 ta rih li, Pet rol
Kir li li ðin den Do ðan Za ra rýn Hu ku ki So rum lu lu ðu ile il gi li Ulus la ra ra sý Söz leþ me” ve “1992 ta rih -
li, Pet rol Kir li li ði Za ra rý nýn Taz mi ni Ýçin Bir Ulus la ra ra sý Fo nun Ku rul ma sý ile il gi li Ulus la ra ra sý
Söz leþ me” baþ lýk la rýy la ka bul edil miþ tir (“1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si” ve “1992 ta rih li
Fon Söz leþ me si”). Tür ki ye’nin 1992 ta rih li Söz leþ me le re ka týl ma sý, 27/01/2000 ta rih li ve 4507 ile
4508 sa yý lý Ka nun lar la uy gun bu lun muþ; bu Ka nun lar da da 26/04/2001 ta ri hin de ka bul edi len 4658
sa yý lý Ka nun ile de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Bu Ka nun la ra is ti na den, Tür ki ye’nin ka týl ma bel ge si
15/08/2001 ta ri hin de tev di edil miþ tir. Do la yý sýy la her iki Söz leþ me, 17/08/2002 ta ri hin de Tür ki ye
ba ký mýn dan yü rür lü ðe gir miþ tir.

3) Hem 1976 ta rih li Söz leþ me, hem de 1992 ta rih li Söz leþ me ler, millî hu kuk ola rak doð ru dan
uy gu la na cak týr. Bu Söz leþ me le rin uy gu lan ma sý için, 2675 sa yý lý Mil let le ra ra sý Özel Hu kuk ve Usul
Hu ku ku Hak kýn da Ka nu nun 1 in ci mad de si an la mýn da “ya ban cý lýk un su ru” aran maz. Do la yý sýy la
mah ke me ler, her han gi baþ ka bir ya sa ma ta sar ru fu ge rek mek si zin, bu Söz leþ me le ri Res mi Ga ze te de
ya yým la nan me tin le re gö re uy gu la mak zo run da dýr. Eðer ya yým la nan ter cü me ile Söz leþ me nin res mi
di li ara sýn da bir çe liþ ki sap ta nýr sa, res mi dil esas alý na cak týr. An cak Söz leþ me ler, bu alan da ki her
hu su su dü zen le me dik le ri gi bi, bir çok ko nu da da âkid dev let le re ulu sal hu kuk la rýn da dü zen le me
yap mak üze re se çe nek ler sun muþ tur. Bu se çe nek ler den han gi le ri nin ter cih edil di ði ni açýk la mak üze -
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re millî ka nun lar da hü küm ler sevk edil me si ge rek mek te dir. Öte yan dan, 1976 ve 1992 ta rih li Söz -
leþ me le rin dý þýn da ka lan borç lu lar ve ta lep ler var dýr. Bu ki þi ler ve ta lep ler hak kýn da, çe þit li ül ke le -
rin ulu sal hu ku kun da özel dü zen le me ler ka bul edil miþ tir. Doð ru dan Söz leþ me ler de dü zen le nen ta -
lep ler ka dar önem li ve yay gýn olan bu hal le re iliþ kin ola rak da ka nu ni dü zen le me ya pýl ma sý ge rek -
miþ tir. Ta sa rý nýn bu Kýs mý, 1976 ve 1992 ta rih li Söz leþ me ler de açýk bý ra ký lan ve ya âkid Dev let le re
millî ka nun la rýn da dü zen le me yap ma hak ký ya hut yü küm lü lü ðü ge ti ren özel hu ku ka iliþ kin hu sus -
lar da ta mam la yý cý dü zen le me ler sevk et mek ama cýy la ha zýr lan mýþ týr. Bu na kar þý lýk, özel lik le 1992
ta rih li Söz leþ me ler ba ký mýn dan ya pýl ma sý ge re ken ida re hu ku ku na iliþ kin dü zen le me ler, Ta sa rý nýn
dý þýn da bý ra kýl mýþ týr.

Bu Ký sým ken di için de, üç bö lü me ay rýl mýþ týr. Bi rin ci bö lüm de 1976 ta rih li Söz leþ me ye iliþ kin
hü küm le re, ikin ci bö lüm de de 1992 ta rih li Söz leþ me ler le il gi li hü küm le re yer ve ril miþ tir. Üçün cü
bö lüm de ise, hem 1976 hem de 1992 ta rih li Söz leþ me le re iliþ kin or tak hü küm ler dü zen len miþ tir.
Hü küm ler ha zýr la nýr ken, âkid Dev let ler de be nim sen miþ olan çö züm ler den en ge niþ þe kil de ya rar la -
nýl mýþ týr. 1976 ta rih li Söz leþ me nin, ta raf ül ke ler de na sýl yü rür lü ðe kon du ðu, Mil let le ra ra sý De niz ci -
lik Ko mi te si (“Co mité Ma ri ti me In ter na ti onal”-“CMI”) ta ra fýn dan 30/10/2000 ta ri hin de ta mam la -
nan bir ça lýþ ma da açýk lan mýþ týr. So nuç lar, kap sam lý ve kar þý laþ týr ma lý bir ra por ha lin de CMI’nin
2000 yý lýn da Sin ga pur’da ya pý lan Kon gre sin de bir ra por ha lin de su nul muþ tur (CMI (ya yýn la yan),
Imp le men ta ti on and In ter pre ta ti on of the 1976 LLMC Con ven ti on, Draft Re port with VII An ne xes,
in: CMI Ye ar bo ok 2000, Sin ga po re I: Do cu ments for the Con fe ren ce, say fa 435-664 - ký sa ca “CMI
Ra po ru”). Ta sa rý nýn, 1976 ta rih li Söz leþ me ye iliþ kin hü küm le ri ha zýr la nýr ken, CMI Ra po run da ki
bil gi ler den ya rar la nýl mýþ ve böy le ce mil let le ra ra sý bir li ðin sað lan ma sý na kat ký da bu lu nul muþ tur.
1992 ta rih li Söz leþ me ler ba ký mýn dan da kar þý laþ týr ma lý hu ku kun ve ri le rin den, özel lik le de Ýn gil te re
ve Al man ya’da ki dü zen le me ler den is ti fa de olun muþ tur.

Ta sa rý da, te rim bir li ði nin sað lan ma sý için, 1976 ve 1992 ta rih li Söz leþ me le rin Res mi Ga ze te de
ya yým la nan ter cü me le rin de ge çen te rim ler kul la nýl mýþ týr. Bu ne den le, ör ne ðin, mad de ler Türk hu -
ku kun da “fýk ra”la ra ay rý lýr ken, Söz leþ me ler de “pa rag raf” te ri mi ter cih edil di ði için, Söz leþ me le rin
hü küm le ri ne atýf ya pý lan yer ler de Ta sa rý da da ay ný te rim kul la nýl mýþ týr.

Mad de 1328 - Bu mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da, de niz ala cak la rýn dan do ðan so rum lu lu ðun,
19/11/1976 ta ri hin de Lon dra’da ka bul edi len “De niz Ala cak la rý na Kar þý Me su li ye tin Sý nýr lan ma sý
Hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me” ile 02/5/1996 ta ri hin de Lon dra’da ka bul edi len “1976 Söz leþ -
me si nin De ðiþ ti ril me si Hak kýn da Pro to kol” (“1996 ta rih li Pro to kol”) hü küm le ri ne gö re sý nýr lan dý -
rý la bi le ce ði tas rih olun muþ tur. Böy le ce, 1976 ta rih li Söz leþ me nin Res mi Ga ze te de ya yým la nan
hâliy le doð ru dan uy gu la ma ala ný bul du ðu açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur.

Mad de nin ikin ci fýk ra sýn da yer ve ri len il ke, da ha ön ce 2920 sa yý lý Türk Si vil Ha va cý lýk Ka nu -
nu nun 124 ün cü mad de sin de de ka bul edil miþ ti. Bu na gö re, doð ru dan uy gu la nan bir Söz leþ me de ya -
pý lan de ði þik lik Tür ki ye ta ra fýn dan ka bul edi lip yü rür lü ðe gir di ðin de, o söz leþ me ye atýf ya pan ka -
nun da bir de ði þik lik ya pýl ma sý na ge rek ol ma dan, söz leþ me nin ye ni met ni ne atýf ya pýl mýþ sa yýl mak -
ta dýr. Bu çö züm, 1976 ta rih li Söz leþ me de ya pý la cak de ði þik lik ler için de ka bul edil miþ tir. Söz leþ me -
nin ter cü me sin de “re viz yon ve ta dil” kav ram la rý kul la nýl dý ðý için, hü küm de de ay ný te rim le re yer -
ve ril miþ tir. Bu na kar þý lýk, 1976 ta rih li Söz leþ me nin ye ri ne geç mek üze re ye ni bir söz leþ me ha zýr la -
nýr ve Tür ki ye bu söz leþ me ye ta raf olur sa, bu hü küm uy gu la ma ala ný bul maz, ye ni bir söz leþ me nin
ka bu lü ha lin de, bu ye ni söz leþ me nin mil li hu kuk ta na sýl uy gu la na ca ðý hu su su, ay rý bir ka nun la ye -
ni den ele alý na cak týr.
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Mad de 1329 - 1976 ta rih li Söz leþ me nin 15 in ci mad de si nin bi rin ci pa rag ra fý nýn bi rin ci cüm le -
si hük mü ne gö re, Söz leþ me nin uy gu lan ma sý için þu þart la rýn oluþ ma sý ge rek li ve ye ter li dir: (1) 1 in -
ci mad de de sa yý lan bir ki þi nin, (2) 1976 ta rih li Söz leþ me ye ta raf olan bir dev let mah ke me si ne, (3)
so rum lu lu ðu nu sý nýr la mak ve ya mah cuz ma lý kur tar mak ve ya bir te mi na tý ge ri al mak için mü ra ca -
at et me si. Mad de ay rý ca bir “ya ban cý lýk un su ru” þar tý ara ma mýþ týr. Do la yý sýy la Söz leþ me nin uy gu -
lan ma sý için, 2675 sa yý lý Ka nu nun 1 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý an la mýn da “ya ban cý lýk un su ru”
ge rek me mek te dir. 1976 ta rih li Söz leþ me nin 1 in ci mad de si nin kap sa mý na gi ren bir Türk va tan da þý,
Tür ki ye’de mey da na ge len bir de niz ka za sýn dan do ðan, tü mü Türk va tan daþ la rý na ait ta lep le re kar -
þý, bir Türk mah ke me si nez din de so rum lu lu ðu nu sý nýr la mak is te di ðin de da hi, 1976 ta rih li Söz leþ me
doð ru dan uy gu la nýr.

An cak, 1976 ta rih li Söz leþ me nin 15 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da âkid dev let le re, “ya ban -
cý lýk un su ru ta þý ma yan uyuþ maz lýk lar ba ký mýn dan, 1976 ta rih li Söz leþ me den fark lý bir dü zen le me
ka bul et me hak ký” ta nýn mýþ týr. (Hük mün ter cü me si bu açý dan asýl met ni tam kar þý la ma mak ta dýr; asýl
met ne gö re ter cü me nin þöy le ol ma sý ge re kir: “Söz leþ me ye ta raf olan bir dev let, mil li mev zu atý na
ko ya ca ðý sa rih hü küm ler le, di ðer ta raf dev let le rin va tan daþ la rý olan þa hýs la rýn hiç bir su ret te men fa -
at tar bu lun ma dýk la rý olay lar dan do ðan ala cak la ra uy gu la na cak so rum lu lu ðu sý nýr la ma re ji mi ni tes -
pit ede bi lir”.) Do la yý sýy la 1976 ta rih li Söz leþ me uya rýn ca as lo lan, Söz leþ me nin her tür lü uyuþ maz -
lýk ta uy gu lan ma sý dýr; an cak âkid dev let ler, mil li hu kuk la rýn da ya pa cak la rý dü zen le me ile, ya ban cý -
lýk un su ru ta þý ma yan (tü müy le mil li) ni te lik te ki uyuþ maz lýk la rý 1976 ta rih li Söz leþ me nin kap sa mýn -
dan çý kart ma hak ký ný ha iz dir. CMI Ra po ru na gö re (s. 491, 601) bu hak tan hiç bir ül ke ya rar lan ma -
mýþ týr. Tür ki ye ba ký mýn dan, bu ge nel an la yýþ tan ay rýl ma yý ge rek ti re cek her han gi bir se bep gö rül me -
di ðin den, ay ný çö zü mün ka bu lü ge rek miþ tir. Do la yý sýy la, bi rin ci fýk ra da yer ve ri len ku ral uya rýn ca,
1976 ta rih li Söz leþ me, 2675 sa yý lý Ka nu nun 1 in ci mad de si an la mýn da ya ban cý lýk un su ru aran mak -
sý zýn, doð ru dan Res mi Ga ze te de ya yým la nan me tin le re gö re uy gu la na cak týr.

Mad de 1330 - Bu mad de, 1976 ta rih li Söz leþ me nin 15 in ci mad de si nin Tür ki ye ta ra fýn dan na -
sýl uy gu lan dý ðý na da ir bir açýk la ma ni te li ðin de dir. Bu açýk la ma sa ye sin de, uy gu la ma da bu açý dan
do ða bi le cek te red düt le rin gi de ril me si amaç lan mýþ týr.

Mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben di, 1976 ta rih li Söz leþ me nin 15 in ci mad de si nin bi rin ci pa -
rag ra fý nýn ikin ci cüm le si nin de ön gü rü len hâli dü zen le mek te dir. Bu hü küm ile âkid dev let le re, ulu -
sal hu kuk la rýn da dü zen le me yap ma hu su sun da bir hak ta nýn mýþ týr: her âkid dev let, ken di mah ke me -
si nez din de 1976 ta rih li Söz leþ me den ya rar lan mak is te yen bir ki þi nin yer le þim ye ri, di ðer bir âkid
dev let te de ðil se, ve ya, ta le be ko nu ge mi di ðer bir âkid dev le tin bay ra ðý ný ta þý mý yor sa, 1976 ta rih li
Söz leþ me nin uy gu lan ma ya ca ðý ný ön gö re bi lir. Yal nýz ca Po lon ya’nýn so mut bir ih ti mal için ya rar lan -
dý ðý bu hak kýn kul la nýl ma sý, Türk hu ku ku açý sýn dan isa bet siz dir. 1976 ta rih li Söz leþ me nin uy gu la -
ma ala ný bul ma dý ðý hal ler de, sý nýr lý so rum lu luk hu su sun da 2675 sa yý lý Mil let le ra ra sý Özel Hu kuk ve
Usul Hu ku ku Hak kýn da Ka nun uya rýn ca han gi hu ku kun uy gu la na ca ðý, te red düt le re yol aç mýþ týr.
Eðer baþ ka bir ül ke nin hu ku kun da ki so rum lu luk sý nýr la rý uy gu la ma ala ný bu lur sa ve bu sý nýr lar 1976
ta rih li Söz leþ me ile ta yin edi len sý nýr la rýn al týn da ka lýr sa, or ta ya çe liþ ki ler çý ka cak týr: ay ný ha di se -
den do ðan ta lep le rin bir kýs mý 1976 ta rih li Söz leþ me nin sý nýr la rý na tâbi iken, di ðer bir grup ala cak
için da ha dü þük sý nýr la rýn uy gu lan ma sý gün de me ge le bi le cek tir. Böy le bir iki li dü ze nin ya ra týl ma sý,
hu kuk sal açý dan doð ru ol ma dý ðý gi bi, uy gu la ma da da so run ya ra týr. Bu ne den le, 1976 ta rih li Söz leþ -
me nin 15 in ci mad de si nin bi rin ci pa rag ra fý nýn ikin ci cüm le sin de ön gö rü len hak kýn kul la nýl ma sý
doð ru de ðil dir. Bu ku ra la ge ti ri len is tis na, mad de nin ikin ci fýk ra sýn da dü zen len miþ tir.
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Mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben di, 1976 ta rih li Söz leþ me nin 15 in ci mad de si nin ikin ci fýk -
ra sý nýn (a) ben di ni kar þý la mak ta dýr. Bu hük me gö re, ta raf Dev let ler “ken di mev zu atý ge re ðin ce iç su -
lar da sey re tah sis edil miþ olan ge mi le re” uy gu la na cak sý nýr lý so rum lu luk sis te mi ni be lir le mek te ser -
best tir. 1976 ta rih li Söz leþ me ye ta raf olan dev let le rin bü yük bir kýs mý, bu hak tan ya rar lan mýþ ve iç -
su ge mi le ri ni de Söz leþ me nin kap sa mý na al mýþ týr (CMI Ra po ru s. 485, 594). Bu hu sus ta iç su ge mi -
le ri nin ma lik le ri ni sý nýr sýz so rum lu lu ða tâbi tut mak, ada let siz lik teþ kil ede cek tir. Ni te kim ba zý göl -
ler de ve ne hir ler de yük ve yol cu ta þý ma cý lý ðý ya pýl mak ta dýr. Bu ne den le, 1976 ta rih li Söz leþ me de
ta ný nan açýk yet ki ye is ti na den ve Ta sa rý nýn 931 in ci mad de siy le ka bul edil miþ olan ge nel il ke ye uy -
gun ola rak, Söz leþ me nin iç su ge mi le ri hak kýn da da uy gu la na ca ðý bu bent ile ka bul edil miþ tir. Ger -
çi 1976 ta rih li Söz leþ me uya rýn ca so rum lu lu ðu nu sý nýr la ma hak ký ta ný nan “ge mi ma li ki”, 1 in ci
mad de nin ikin ci pa rag ra fý uya rýn ca “de niz ge mi si nin ma li ki”dir; an cak, Söz leþ me nin 15 in ci mad -
de si nin ikin ci pa rag ra fý nýn (a) ben din de yer alan açýk ku ral dik ka te alýn dý ðýn da, Söz leþ me nin iç su
ge mi le ri ne uy gu lan dý ðý hal ler de, “ge mi ma li ki” kav ra mý nýn da “iç su ge mi si ma li ki” ola rak oku nup
an la þýl ma sý ge rek mek te dir.

Mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (c) ben di ile ge ti ri len dü zen le me, 1976 ta rih li Söz leþ me nin 15 in -
ci mad de si nin ikin ci pa rag ra fý nýn (b) ben di ile ta ný nan hak kýn kul la nýl ma sý na yö ne lik tir. Mezkûr hü -
küm le âkid dev let le re, 300 to ni la to dan kü çük ge mi ler için so rum lu lu ðun sý nýr lan dý rýl ma sý hu su sun -
da özel dü zen le me ler yap ma hak ký ta nýn mýþ týr. Lon dra kon fe ran sýn da, Ýs viç re gi bi ül ke ler, iç su lar -
da kul la ný lan ba zý kü çük tek ne ler için da ha yük sek li mit ler ka bul et me hak la rý ný sak lý tut mak is te -
di ðin den bu hü küm ka bul edil miþ ti. 1976 ta rih li Söz leþ me ye ta raf olan ül ke le rin yak la þýk ya rý sý, bu
hak tan ya rar la na rak, 300 to ni la to dan kü çük ge mi ler için özel ku ral lar ka bul et miþ tir (CMI Ra po ru,
say fa 488, 598). An cak, ya pý lan dü zen le me le rin tü mü, so rum lu luk sý ný rý nýn azal týl ma sý yö nün de ol -
muþ tur. Bu nun dý þýn da 1976 ta rih li Söz leþ me den ay rý lan bir dü zen le me ka bul edil me miþ, ak si ne,
Söz leþ me hü küm le ri nin, ulu sal hu kuk ta ka bul edi len dü þük sý nýr lar çer çe ve sin de uy gu lan ma sý be -
nim sen miþ tir. Bu se bep ler le Ta sa rý nýn bu hük mün de, 300 to ni la to dan kü çük ge mi ler hak kýn da özel
dü zen le me ya pýl dý ðý açýk lan mýþ, so rum lu luk sý ný rý ise 1332 nci mad de de ay rý ca dü zen len miþ tir.

Mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (d) ben din de, 1976 ta rih li Söz leþ me nin 15 in ci mad de si nin dör dün -
cü fýk ra sý nýn (a) ben di ile ta ný nan hak kýn kul la nýl dý ðý açýk lan mýþ týr. Bu hü küm uya rýn ca âkid dev -
let ler, ter cü me de “son daj ame li ye si ge mi le ri” ola rak ni te len di ri len araç lar için ay rý bir dü zen le me
yap ma hak ký ný ha iz dir. Ni te kim 1976 ta rih li Söz leþ me iki ih ti mal de bu tür ge mi le re uy gu lan maz:
(1) âkid dev let, iç hu ku kun da, 1976 ta rih li Söz leþ me nin 6 ncý mad de sin de ön gö rü len sý nýr lar dan da -
ha yük sek sý nýr lar ka bul et miþ se; (2) âkid dev let, bu tür ge mi le rin so rum lu lu ðu nu dü zen le yen bir
mil let le ra ra sý söz leþ me ye ta raf ol muþ sa. Bu hü küm, 1976 ta rih li Söz leþ me nin mü za ke re le ri ne iliþ -
kin Lon dra kon fe ran sý sý ra sýn da Ýs kan di nav he yet le ri ta ra fýn dan tek lif edil miþ ve mü za ke re le rin so -
nu cun da ka bul edil miþ tir (LLMC Tu ta nak la rý s. 180). Ya pý lan tek li fin iki ge rek çe si var dý: bir yan -
dan bu tür araç la rýn to na jý nýn dü þük ol ma sý se be biy le to na ja gö re te sis edi le cek fon, za rar ile oran -
lan dý ðýn da çok cü zi ka la bi le ce ðin den, iç hu kuk ta da ha yük sek sý nýr la rýn ka bul edil me si ne ola nak
sað lan ma sý is ten miþ tir; di ðer yan dan da, bu tür araç la rýn 1976 ta rih li Söz leþ me nin 1 in ci mad de si -
nin ikin ci pa ra ga fý an la mýn da “ge mi” sa yý lýp sa yýl ma ya ca ðý hu su sun da du yu la bi le cek te red düt le rin
gi de ril me si amaç lan mýþ týr. 1976 ta rih li Söz leþ me nin ta ný dý ðý bu hak tan, dört Ýs kan di nav ül ke si ya -
rar lan mýþ týr (CMI Ra po ru s. 493, 603). Ýs kan di nav tem sil ci le rin gün de me ge tir di ði en di þe ler, Türk
hu ku ku ve uy gu la ma sý ba ký mýn dan da ay nen ge çer li ol du ðun dan, Ta sa rý da ben zer bir dü zen le me ye
yer ver mek ge rek miþ tir. Söz ko nu su araç lar için so rum lu luk sý nýr la rý, Ta sa rý nýn 1333 ün cü mad de -
sin de dü zen len miþ tir.
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Mad de nin ikin ci fýk ra sýn da, bi rin ci fýk ra nýn (a) ben din de ön gö rü len ku ra la, Po lon ya hu ku ku
(CMI Ra po ru, s. 493, 593) doð rul tu sun da bir is tis na ge ti ril me si isa bet li bu lun muþ tur. Bu dü zen le -
me ye gö re, 1976 ta rih li Söz leþ me nin sý nýr la rý, mad de de ta rif edi len ki þi ler ve ge mi ler hak kýn da þöy -
le uy gu la nýr: eðer il gi li ül ke nin hu ku kun da so rum lu lu ðun sý nýr lan ma sý müm kün de ðil se, 1976 ta rih -
li Söz leþ me uy gu lan maz; bu na kar þý lýk il gi li ül ke de da ha yük sek sý nýr lar ta yin edil miþ se, 1976 ta -
rih li Söz leþ me o yük sek sý nýr lar esas alý na rak uy gu la nýr. Di ðer bir an la tým la, Söz leþ me ye ta raf ol -
ma yan ül ke le rin va tan daþ la rý ve bu ül ke le rin bay ra ðý ný çe ken ge mi ler ba ký mýn dan, “mü te ka bi li yet”
ben ze ri bir dü zen le me ge ti ril miþ tir. Bu dü zen le me, Türk hu ku ku açý sýn dan da isa bet li dir. Üs te lik,
böy le bir hü küm sa ye sin de, ken di ül ke sin de sý nýr la ma hak ký bu lun ma yan borç lu nun, Tür ki ye’de fon
te sis ede rek 1976 ta rih li Söz leþ me den is ti fa de et me ye ça lýþ ma sý da ön len miþ olur. Po lon ya hu ku -
kun da ki dü zen le me ye ek ola rak, bu hu sus ta ki is pat yü kü nün ala cak lý ya ait ol du ðu nu ka bul et mek
ge re kir; mad de bu doð rul tu da ka le me alýn mýþ týr.

Mad de 1331 - 1976 ta rih li Söz leþ me de, ba zý ala cak la rýn, millî hu kuk ta ya pý la cak bir dü zen le -
mey le uy gu la ma ala ný dý þýn da bý ra kýl ma sý na ola nak ta nýn mak ta dýr. Ta sa rý nýn 1331 in ci mad de si, bu
hu sus lar da dü zen le me yap mak üze re ha zýr lan mýþ týr.

1976 ta rih li Söz leþ me nin uy gu la ma ala ný dý þýn da bý ra ký la bi le cek ilk grup ala cak, Söz leþ me nin
1996 ta rih li Pro to kol ile de ði þik 2 nci mad de sin de yer al mak ta dýr. Bu mad de de sý ra la nan ala cak lar -
dan (d) ve (e) bent le rin de be lir ti len ler için iç hu kuk ta dü zen le me ya pýl ma sý hak ký ta nýn mýþ týr. Bu
hak tan, âkid dev let le rin ço ðu ya rar lan mýþ týr (CMI Ra po ru s, 497, 610). 1976 ta rih li Söz leþ me nin 18
in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si uya rýn ca böy le bir dü zen le me nin ya pý la bil me si
için, Söz leþ me ye ta raf olu nur ken çe kin ce bil di ril me si ge re ki yor du. Tür ki ye böy le bir çe kin ce bil dir -
me di ði için, bu gü ne ka dar bir dü zen le me ya pý la ma mýþ tý. An cak 1996 ta rih li Pro to kol ile ya pý lan de -
ði þik lik uya rýn ca çe kin ce le rin her han gi bir aþa ma da bil di ril me si ser best bý ra kýl mýþ týr. Böy le ce Tür -
ki ye ba ký mýn dan da, Pro to ko le ka týl ma bel ge si tev di edi lir ken çe kin ce nin bil di ril me si yo lu açýl mýþ -
týr. Türk ka ra su la rýn da ve li man la rýn da ge mi ve yük en kaz la rý nýn se bep ol du ðu bü yük za rar lar dik -
ka te alýn dý ðýn da, bu ala cak la ra kar þý so rum lu lu ðun sý nýr lan dý rýl ma sý ola na ðý ný kal dýr ma hak ký bah -
þe den bu çe kin ce nin bil di ril me si ve bu na gö re millî hu kuk ta dü zen le me ya pýl ma sý zo run lu dur. Do -
la yý sýy la mad de de, 1976 ta rih li Söz leþ me nin, en kaz kal dýr ma ala cak la rý na uy gu lan ma ya ca ðý tas rih
edil miþ tir.

Öte yan dan, Söz leþ me nin 3 ün cü mad de si nin (c) ve (e) bent le ri ba ký mýn dan da ulu sal hu kuk ta
dü zen le me ya pýl ma sý ser best ol du ðun dan, bu ola nak tan ya rar la nýl ma dý ðý ný, mad de nin ay nen uy gu -
la na ca ðý ný bil dir mek ge rek miþ tir. Bu mad de de dü zen le nen ta lep ler ba ký mýn dan önem ta þý yan ba zý
özel lik le rin be lir til me si ge rek mek te dir.

1976 ta rih li Söz leþ me nin 3 ün cü mad de si nin (a) ben din de 1996 ta rih li Pro to kol ile ya pý lan de -
ði þik lik uya rýn ca, Ta sa rý nýn 1312 nci mad de sin de dü zen le nen, 1989 ta rih li “Kur tar ma Hak kýn da
Mil let le ra ra sý Söz leþ me”nin 14 ün cü mad de sin de ön gö rü len “özel taz mi nat” ta lep le ri ne kar þý sý nýr -
la ma yo lu nun ka pa lý ol du ðu açýk lan mýþ týr. Böy le ce, bu açý dan da Ta sa rý nýn hü küm le ri ara sýn da pa -
ra lel lik sað lan mýþ týr.

1976 ta rih li Söz leþ me nin 3 ün cü mad de si nin (b) ben di, bu Söz leþ me ile 1992 ta rih li So rum lu -
luk Söz leþ me si ara sýn da ki sý nýr la rý ta yin et mek te dir. Aný lan hük me gö re, 1992 ta rih li So rum lu luk
Söz leþ me si ve ta dil le ri an la mýn da “hid ro kar bon lar la kir len me den ile ri ge len za rar lar dan do ðan ala -
cak lar” için 1976 ta rih li Söz leþ me uy gu lan maz. Bu te rim, hem 1976 ta rih li Söz leþ me nin 3 ün cü mad -
de si nin (b) ben din de hem de 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin I in ci mad de si nin 5 ve 6 ncý fýk -
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ra la rýn da “oil pol lu ti on da ma ge” ola rak ifa de edil miþ tir; ter cü me ler de ise bir yan dan “hid ro kar bon -
lar la kir len me den ile ri ge len za rar lar” (1976 ta rih li Söz leþ me), di ðer yan dan “pet rol kir len me za ra -
rý” (1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si) kul la nýl mýþ týr. Bu ter cü me ler, Ýn gi liz ce asýl me tin le re uy -
gun ola rak, öz deþ ka bul edi le cek tir. Bu na gö re, 1976 ta rih li Söz leþ me nin 3 ün cü mad de si nin (a)
ben di uya rýn ca ha riç bý ra ký lan ala cak lar, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin I in ci mad de si nin
5 ve 6 ncý fýk ra la rýn da ta rif edi len za rar dan do ðan ala cak lar dýr. Öte yan dan, 1976 ta rih li Söz leþ me -
nin 3 ün cü mad de si nin (b) ben din de, “1969 ta rih li Hu ku ki So rum lu luk Söz leþ me si ve yü rür lük te
olan ta dil ve ek le ri”ne atýf ya pýl mýþ týr. An cak Tür ki ye, doð ru dan 1992 yý lýn da de ðiþ ti ril miþ Söz leþ -
me ye ta raf ol du ðu için, hük mün de “1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si ile yü rür lük te olan ta dil ve
ek le ri”ne atýf þek lin de an la þýl ma sý ge rek mek te dir.

Önem le iþa ret et mek ge re kir ki, 1976 ta rih li Söz leþ me nin 3 ün cü mad de si nin (b) ben di nin uy -
gu la na bil me si için, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin doð ru dan uy gu lan mak ta ol ma sý þart de -
ðil dir. Bir “pet rol kir len me za ra rý” 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin ta ný mý na gir di ði hal de
Söz leþ me nin uy gu lan ma dý ðý hal ler bu lu na bi lir; ör ne ðin 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin II
nci mad de si nin (a) ben di nin (i) alt ben di uya rýn ca âkid dev let ka ra su la rýn da mey da na gel me yen za -
ra ra Söz leþ me doð ru dan uy gu lan maz. An cak bu hal ler de da hi, o “pet rol kir len me za ra rý” yi ne de
1976 ta rih li Söz leþ me nin 3 ün cü mad de si nin (b) ben di uya rýn ca o Söz leþ me nin kap sa mý nýn dý þýn da -
dýr. Önem li olan, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si’nin so mut ola rak uy gu lan mak ta olup ol ma -
ma sý de ðil dir; 1976 ta rih li Söz leþ me nin 3 ün cü mad de si nin (b) ben di açý sýn dan ayý rý cý hu sus, bir
“pet rol kir len me za ra rý”nýn so yut ola rak 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin ta ný mý na gi rip gir -
me di ði hu su su dur. Bir ör nek ve ri le cek olur sa, Bul ga ris tan 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si ne ta -
raf de ðil dir. Bul ga ris tan ka ra su la rýn da, Türk bay rak lý bir tan ker den pet rol sý zýn tý sý ol sa, bu sý zýn tý -
nýn yol aç tý ðý za rar, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin I in ci mad de si nin 5 ve 6 ncý fýk ra la rý an -
la mýn da “pet rol kir len me za ra rý” ni te li ðin de dir. Ama bu za rar için Tür ki ye’de da va açý lýr sa, 1992
ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si uy gu la na maz çün kü za rar, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si ne ta -
raf ol ma yan Bul ga ris tan’ýn ka ra su la rýn da mey da na gel miþ tir. Böy le bir hal de ge mi nin ma li ki, so -
rum lu lu ðu nu 1976 ta rih li Söz leþ me uya rýn ca da sý nýr la ya maz, çün kü 1992 ta rih li So rum lu luk Söz -
leþ me si nin ver di ði ta ný ma uyan “pet rol kir len me za ra rý”, 3 ün cü mad de nin (b) ben di uya rýn ca 1976
ta rih li Söz leþ me nin dý þýn da dýr. (Bu du ru mun ge mi ma lik le ri ba ký mýn dan ya rat tý ðý mah zur la rý gi der -
mek üze re Ta sa rý nýn 1338 in ci mad de si sevk edil miþ tir.)

Bu na kar þý lýk, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si an la mýn da “pet rol kir len me za ra rý” ni te li -
ðin de ol ma yan za rar, 1976 ta rih li Söz leþ me nin 3 ün cü mad de si nin (b) ben din de ki is tis na ya da gir -
mez. Bu çer çe ve de özel lik le önem ta þý yan iki za rar tü rü be lir ti le bi lir. 1992 ta rih li So rum lu luk Söz -
leþ me si nin I in ci mad de si nin 5 in ci fýk ra sý uya rýn ca “pet rol”, “da ya nýk lý hid ro kar bon mi ne ral le ri”
ifa de et mek te dir. O hal de, “hid ro kar bon mi ne ral” ni te li ðin de olan, ama “da ya nýk lý” ol ma yan pet rol,
1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si kap sa mýn da de ðil dir. Ay ný þe kil de, Söz leþ me nin I in ci mad de -
si nin 6 ncý fýr ka sý “ge mi den sý zan ve ya bý ra ký lan” kýs ta sý ný ara mak ta dýr. “Ge mi” 1992 ta rih li So rum -
lu luk Söz leþ me si nin I in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ta ným lan mýþ týr. Bu ta ným, esas ola rak, tan -
ker le ri ve hem ku ru hem de sý vý yük ta þý ma ya el ve riþ li ge mi le ri içi ne al mak ta dýr. Bu na kar þý lýk, ku -
ru yük ve ya kon tey ner ge mi le ri, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin I in ci mad de si nin bi rin ci
fýk ra sýn da ki ta ný ma gir mez. Bu ne den le, bir ku ru yük ge mi si nin ya ký tý ola rak ta þý nan (1992 ta rih li
So rum lu luk Söz leþ me si nin I in ci mad de si nin be þin ci fýk ra sý an la mýn da) “da ya nýk lý hid ro kar bon mi -
ne ral ler” (ya ni bun ker) sý zýn tý sýn dan do ðan za rar, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin dý þýn da
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kal mak ta dýr. O hal de, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si an la mýn da “ge mi” sa yýl dý ðý hal de ta þý dý -
ðý yük ne de niy le bu Söz leþ me nin dý þýn da ka lan ge mi ler ola bi le ce ði gi bi, yol aç tý ðý sý zýn tý nýn 1992
ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si an la mýn da “pet rol” sý zýn tý sý ol ma sý na rað men, ay ný Söz leþ me an la -
mýn da “ge mi” ni te li ði ni ha iz ol ma dý ðý için yi ne bu Söz leþ me nin dý þýn da ka lan za rar lar ola bi lir. Bu
tür za rar lar, di ðer þart lar da oluþ muþ sa, 1976 ta rih li Söz leþ me nin kap sa mý na gi re bi lir; ya ni Söz leþ -
me nin 3 ün cü mad de si nin (b) ben din de ki is tis na hük mü uy gu lan maz.

1976 ta rih li Söz leþ me nin 3 ün cü mad de si nin (c) ve (d) bent le ri, nük le er za ra ra iliþ kin taz mi nat
ta lep le ri hak kýn da dü zen le me içer mek te dir. Mad de nin (d) ben di, bir nük le er ge mi nin ma li ki ne, nük -
le er za rar ne de niy le yö nel ti le cek ta lep le ri, Söz leþ me nin kap sa mý dý þý na çý kart mýþ týr. Bu na kar þý lýk
(c) ben di, di ðer nük le er za rar la rý, özel mev zu atý na bý rak mýþ týr. Türk hu ku kun da bu hu su sa iliþ kin
özel ku ral lar yok sa da, nük le er za rar dan do ðan ta lep ler hak kýn da da sý nýr lan dýr ma nýn ca iz ol ma dý -
ðý nýn böy le ce tas rih edil me si uy gun gö rül müþ tür.

1976 ta rih li Söz leþ me nin 3 ün cü mad de si nin (e) ben di, iþ ve sos yal gü ven lik hu ku ku na tâbi ala -
cak la rý kar þý la mak ta dýr. Türk hu ku ku ba ký mýn dan (818 sa yý lý Borç lar Ka nu nu nun 55 ve 100 ün cü
mad de le ri an la mýn da) yar dým cý þa hýs sa yý lan ki þi le rin ile on la rýn mi ras çý la rý nýn, iþ ve ren ko nu mun -
da ki ge mi ma li ki ve ya kur ta ran aley hin de ki ta lep le ri, tâbi ol duk la rý hu ku ka gö re sý nýr la ma ko nu su
ya pý la mý yor sa, 1976 ta rih li Söz leþ me uya rýn ca da sý nýr la ma yo lu na gi di le mez. Türk hu ku kun da bu
tür ala cak lar hak kýn da sý nýr la ma ca iz ol ma dý ðý dan, 1976 Söz leþ me si uy gu lan ma ya cak týr.

Mad de 1332 - 1976 ta rih li Söz leþ me nin 15 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (b) ben di ne uy -
gun ola rak, Ta sa rý nýn 1330 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (c) ben din de 300 to ni la to dan kü çük
ge mi ler için ay rý so rum lu luk sý ný rý ka bul edil me si ön gö rül müþ tür. Çe þit li ül ke ler de ya pý lan dü zen -
le me ler kar þý laþ tý rýl dý ðýn da, yal nýz ca mad di za rar ta lep le ri ba ký mýn dan, 1976 ta rih li Söz leþ me de ön -
gö rü len sý nýr la ra gö re da ha dü þük mak tu sý nýr la rýn ka bul edil di ði an la þýl mak ta dýr (CMI Ra po ru, s.
488, 598). Böy le ce, so rum lu luk si gor ta sý prim le ri nin bu tür araç la rýn ma lik le ri için kat la ný la bi lir bir
dü zey de tu tul ma sý ve si gor ta nýn yay gýn laþ ma sý amaç lan mýþ týr. Bu amaç, Türk hu ku ku açý sýn dan da
ye rin de bu lun muþ tur. 1976 ta rih li Söz leþ me nin 6 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben di nin (i)
alt ben di, 500 to ni la to yu geç me yen ge mi ler için sý ný rý 167.000 Özel Çek me Hak ký ola rak ta yin et -
miþ tir. 1996 Pro to ko lü ile bu sý nýr 2.000 to nu geç me yen ge mi ler için bir mil yon Özel Çek me Hak -
ký na yük sel til miþ tir. An cak bu ar tý þýn 300 to ni la to dan kü çük ge mi le re yan sý týl ma sý, si gor ta prim le ri
açý sýn dan mah zur lu ola cak týr. Bu ne den le, 1976 ta rih li Söz leþ me de ki sý ný rýn ya rý sý, ya ni 83.500 Özel
Çek me Hak ký, sý nýr ka bul edil miþ tir. Bu sý nýr, yal nýz ca mal var lý ðý na iliþ kin mad di za rar ta lep le rin -
de uy gu la nýr; cis ma ni za rar ve yol cu la rýn ta lep le ri ba ký mýn dan 1976 ta rih li Söz leþ me nin hü küm le ri
ve di ðer il gi li ku ral lar (ör ne ðin, da ha yük sek sý nýr lar ka bul eden 2002 ta rih li Yol cu la rýn ve Ba ga jý -
nýn De niz Yo luy la Ta þýn ma sý na Ýliþ kin Ati na Söz leþ me si nin hü küm le ri ve ya bu Söz leþ me nin iç hu -
ku ka ak ta rýl ma sý ama cýy la ka bul edi len Ta sa rý nýn 1256 ilâ 1270 in ci hü küm le ri) uy gu la nýr.

Mad de 1333 - 1976 ta rih li Söz leþ me nin 15 in ci mad de si nin dör dün cü fýk ra sý nýn (a) ben di ne
uy gun ola rak, Ta sa rý nýn 1330 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (d) ben din de son daj ame li ye si ge -
mi le ri için da ha yük sek bir so rum lu luk sý ný rý nýn ka bul edil me si ön gö rül müþ tür. Bu hük mün ha zýr -
lan ma sýn da ör nek alý nan Ýs kan di nav hu ku kun da, sý nýr lar þöy le ta yin edil miþ tir: 1976 ta rih li Söz leþ -
me nin 6 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben din de sa yý lan ala cak lar (ölüm ve cis ma ni za rar)
için 32 mil yon Özel Çek me Hak ký ve Söz leþ me nin ay ný mad de si nin (b) ben din de sa yý lan ala cak lar
(mad di za rar) için 20 mil yon Özel Çek me Hak ký. Bu sý nýr la rýn uy gu lan ma sý için za ra rýn, ge mi nin
fii len son daj ame li ye si için kul la ný lýr ken doð muþ ol ma sý þart týr; çün kü bu son daj ça lýþ ma la rý nýn ba -
rýn dýr dý ðý çok yük sek za rar ris ki ne de niy le sý nýr lar art tý rýl mak ta dýr. Bu na kar þý lýk ge mi, son daj ma -
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hal li ne ve ya ma hal lin den çe ki lir ken ya hut bir ter sa ne de ta dil ve ba kým iþ le ri için bu lu nur ken son -
da ja bað lý risk ler doð maz. Bu se bep le, bu aþa ma lar da mey da na ge le bi le cek za rar da yük sek sý nýr lar
uy gu lan maz. Öte yan dan, son daj ge mi le rin de yol cu bu lun ma ya ca ðý için, 1976 ta rih li Söz leþ me nin
7 in ci mad de sin de sa yý lan ala cak lar için ay rý bir sý nýr ta yin edil me si ne ge rek du yul ma mýþ týr. Ýs kan -
di nav hu ku ku nun bu dü zen le me si nin ör nek alýn ma sý ge rek miþ tir. Türk ka ra su la rýn da yo ðun la þan
son daj ça lýþ ma la rý dik ka te alýn dý ðýn da, bu açý dan en yay gýn uy gu la ma nýn ya þan dý ðý Ýs kan di nav ül -
ke le rin de ka bul edi len so rum lu luk sý nýr la rý nýn me haz se çil me si uy gun gö rül müþ tür.

Mad de 1334 - 1976 ta rih li Söz leþ me nin 6 ncý mad de si nin üçün cü fýk ra sý uya rýn ca âkid dev let -
le re, “li man te sis le ri ne, ha vuz la rý na, sey rü se fe re el ve riþ li su yol la rý na ve se yir yar dým cý te sis le ri ne”
ika edi len za rar dan do ðan ala cak la ra, “mal var lý ðý za ra rý”ndan do ðan ta lep le re gö re ön ce lik bah þet -
me hak ký ta nýn mýþ týr. An cak, bu ön ce li ðin ta nýn dý ðý hal ler de bi le, “ki þi var lý ðý za ra rý”ndan do ðan ta -
lep le rin 1976 ta rih li Söz leþ me nin 6 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sý uya rýn ca ha iz ol du ðu ön ce li ðe ha -
lel gel me ye cek tir. Bu hak tan ya rar la nan ül ke sa yý sý az dýr (ba ký nýz. CMI Ra po ru, s. 463, 551). An -
cak, hük mün sevk edil me sin de ki ama ca ba kýl dý ðýn da, Türk hu ku ku ba ký mýn dan ih ti yaç la ra ce vap
ve ren bir dü zen le me teþ kil et ti ði gö rül mek te dir. Bu te sis le rin ma lik le ri ve iþ le ten le ri ge nel lik le ka -
mu ku rum ve ku ru luþ la rý dýr; üs te lik o te sis ler sýrf ge mi le rin de ðil ay ný za man da yük le il gi li le rin ve
yol cu la rýn da çý kar la rý na hiz met et mek te dir. Do la yý sýy la, te sis le re ve ri len za ra rýn ön ce lik le kar þý lan -
ma sý, hem or tak çý kar la ra uy gun dur hem de ka mu büt çe si nin yü kü nü azalt mak ta dýr. Do la yý sýy la
1976 ta rih li Söz leþ me nin 6 ncý mad de si nin üçün cü fýk ra sý ile ta ný nan hak tan ya rar lan mak ve bu
mad de de sa yý lan ala cak la ra ön ce lik ta ný mak ge rek miþ tir. Mad de nin bi rin ci fýk ra sý bu amaç la ka le -
me alýn mýþ týr.

Bu mad de de ön gö rü len ön ce li ðin na sýl uy gu la na ca ðý te red düt le re yol aç mýþ týr. 1976 ta rih li
Söz leþ me nin 6 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sý uya rýn ca ölüm ve cis ma ni za rar ala cak la rý ba ki ye si, ay -
ný mad de nin 1 in ci fýk ra sý nýn (b) ben di uya rýn ca mad di za rar için ay rý lan fo na ga ra me ten ka tý lýr. Bu
kez, Söz leþ me nin 6 ncý mad de si nin üçün cü fýk ra sý uya rýn ca li man te sis le ri za ra rý da fo na kar þý ile ri
sü rül dü ðün de, iki ih ti mal gün de me gel mek te dir: ya cis ma ni za rar ba ki ye si ne “ha lel gel me me si için”
li man za ra rý ala cak la rýy la bir lik te bu ba ki ye ye de ön ce lik ta ný na cak týr, ya da cis ma ni za rar ba ki ye -
si nin, li man za ra rý ol ma say dý fon dan ga ra me ten ala ca ðý pa ya “ha lel gel me me si için” bu pa yýn her
ih ti mal de he sap la nýp öden me si ka bul edi le cek tir. Hü küm le rin ya sa ma amaç la rý dik ka te alýn dý ðýn da,
bi rin ci he sap yön te mi nin 1976 ta rih li Söz leþ me nin sis te miy le ve dü zen le me le riy le çe liþ ti ði gö rül -
mek te dir. Cis ma ni za rar ba ki ye si nin 6 ncý mad de nin ikin ci fýk ra sý uya rýn ca sa hip ola ca ðý hak, bi rin -
ci fýk ra nýn (b) ben di ne gö re te sis edi len fo na ga ra me ten ka týl mak týr; yok sa, bir li man za ra rý nýn do -
ðup doð ma ma sý ih ti ma li ne gö re, cis ma ni za rar ba ki ye si nin kýs men ve ya ta ma men ön ce lik le öden -
me si söz ko nu su de ðil dir. Ni te kim cis ma ni za rar ala cak lý la rý na, her bir olay da tü müy le te sa dü fi or -
ta ya çý ka bi le cek li man za ra rý ta le bi nin var lý ðý na bað lý ola rak fark lý de re ce ler ta nýn ma sý, doð ru dan 6
ncý mad de nin üçün cü fýk ra sý na ay ký rý dýr. Bu se bep le, he sap la ma nýn þöy le ya pýl ma sý ge rek mek te dir:
ön ce, li man za ra rý dik ka te alýn ma dan, cis ma ni za rar ba ki ye si ile mad di za rar top la mý nýn fon da ki ga -
ra me pay la rý he sap la nýr. Bu oran la ra gö re, bir li man za ra rý ol ma say dý, cis ma ni za rar ba ki ye si nin
fon dan ala ca ðý pay he sap la nýr. Cis ma ni za rar ba ki ye si nin bu ga ra me pa yý, li man za ra rý ile ay ný sý -
ra da ele alý na rak öde nir. Bu öde me ler den son ra ar tan fon, mad di za rar ala cak lý la rý na ga ra me ten pay -
laþ tý rý lýr. Eðer 6 ncý mad de nin  bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben di uya rýn ca te sis edi len fon, cis ma ni za rar
ba ki ye si nin ga ra me pa yý ile li man ala cak la rý ný tü müy le kar þý la ma ya yet mez se, fon bu iki ala cak gru -
bu ara sýn da ga ra me ten pay edi lir; bu ne den le, mad di za rar ala cak lý la rý na bir pay kal maz. Mad de nin
ikin ci fýk ra sý, bu he sap yön te mi ni açýk la mak ama cýy la sevk edil miþ tir.



---- 403 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Mad de 1335 - Bu mad de, fon te si si ni ih ti ya ri sa yan 1976 ta rih li Söz leþ me nin 10 un cu mad de -
si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si nin tek ra rý ni te li ðin de dir. Ay ný fýk ra nýn ikin ci cüm le si, ulu sal
hu kuk ta dü zen le me ya pý la rak, “so rum lu lu ðun sý nýr lan dý rýl ma sý için, fon te si si ni mec bu ri hâle ge tir -
me” ola na ðý ta ný mak ta dýr. An cak böy le bir zo run lu luk ka bul edil me si, özel lik le bü yük to naj da ge -
mi ler de, çok bü yük meb lað la rýn ban ka lar da blo ke edil me si ne yol açar; bu da, da va la rýn er ken aþa -
ma la rýn da, uyuþ maz lýk la rýn sulh yo luy la hal li ni güç leþ ti rir, çün kü, sulh için ay rý la bi le cek pa ra blo -
ke edil miþ olur. Do la yý sýy la, fon te sis edil me den de so rum lu lu ðun sý nýr lan dý rýl ma sý na ola nak ta nýn -
ma sý, tat bi ka týn ih ti yaç la rý na da ha uy gun dur. Bu ge rek çe ler le, ge nel eði li me uy gun ola rak (CMI Ra -
po ru, s. 465, 470), Türk hu ku kun da da fon te si si ni ih ti ya ri bý rak mak isa bet li gö rül müþ tür.

Mad de 1336 - “1992 ta rih li, Pet rol Kir li li ðin den Do ðan Za ra rýn Hu ku ki So rum lu lu ðu ile il gi -
li Ulus la ra ra sý Söz leþ me”nin I in ci mad de si nin al týn cý pa rag ra fý, o Söz leþ me nin dü zen le di ði “kir len -
me za ra rý”ný ta rif et miþ tir. Ta sa rý nýn 1336 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý, bu ta ný ma gi ren kir len me
za ra rý hak kýn da, “1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si” ile “1992 ta rih li Pet rol Kir li li ði Za ra rý nýn
Taz mi ni Ýçin Bir Ulus la ra ra sý Fo nun Ku rul ma sý ile il gi li Ulus la ra ra sý Söz leþ me”nin, o Söz leþ me ler -
de be lir len miþ þart lar la doð ru dan uy gu la na ca ðý ný açýk lý ða ka vuþ tur mak ta dýr. Do la yý sýy la Söz leþ me -
le rin Res mi Ga ze te de ya yým la nan ter cü me le ri dik ka te alý na cak, ter cü me yan lýþ la rý ha lin de Ýn gi liz -
ce ve ya di ðer res mi dil ler den bi rin de kul la ný lan te rim ve ifa de ler esas alý na rak ka rar ve ri le cek tir.

Mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si, 1992 ta rih li Söz leþ me ler ile millî mev zu at ara sýn -
da ki sý nýr la rý çiz mek te dir. 1992 ta rih li So rum lu luk ve Fon Söz leþ me le ri, dü zen le dik le ri hu sus lar da
ka pa lý bir sis tem ge tir mek te dir. Bu Söz leþ me ler de ele alý nan taz mi nat ta lep le ri hak kýn da, mün ha sý -
ran Söz leþ me le rin ge tir di ði dü zen uy gu la nýr; mil let le ra ra sý hu ku kun ve ya ulu sal hu ku kun baþ ka ku -
ral la rý na mü ra ca at edi le mez. Bu te mel il ke, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin III ün cü mad de -
si nin dör dün cü pa rag ra fý nýn bi rin ci cüm le sin de açýk ça tas rih edil miþ tir. An cak, bu hu sus ta Türk hu -
ku ku ba ký mýn dan te red düt le rin ya þa na bi le ce ði gö rül mek te dir. Ni te kim, 1992 ta rih li So rum lu luk
Söz leþ me si nin I in ci mad de si nin al týn cý pa rag ra fý nýn (b) ben din de ve ye din ci pa rag ra fýn da ta rif edi -
len “ön le yi ci ted bir ler” ay ný za man da Çev re Ka nu nu nun 3 ün cü mad de si nin (e) ben di nin de kap sa -
mý na gir mek te dir. Do la yý sýy la, bu ne den le ka mu tü zel ki þi le ri ta ra fýn dan ya pý lan mas raf lar için 6183
sa yý lý Am me Ala cak la rý nýn Tah sil Usu lü Hak kýn da Ka nun hü küm le ri nin iþ le til me si gün de me ge le -
bi le cek tir. Oy sa, 6183 sa yý lý Ka nu na gö re ya pý la cak ta kip ler de, Fon Söz leþ me si nin 7 nci mad de si -
nin dör dün cü pa rag ra fý uya rýn ca Fo nun da va ya mü da ha le hak ký te min edi le mez. Di ðer yan dan, Çev -
re Ka nu nu nun 3 ün cü mad de si nin (e) ben di nin ikin ci fýk ra sýn da ön gö rü len kur tu luþ ka ný tý, 1992 ta -
rih li So rum lu luk Söz leþ me sin de yok tur. Do la yý sýy la bu tür mas raf lar, (di ðer þart lar da oluþ muþ sa)
her ih ti mal de Fon’dan tah sil edi lir. Bu nun ya ný sý ra, de niz de mey da na ge len pet rol kir li li ði ne iliþ -
kin ola rak çe þit li ka nun lar da ve di ðer mev zu at ta dü zen le me ler bu lun mak ta dýr. Bu dü zen le me le rin
ço ðu, 1992 ta rih li Söz leþ me ler de ka bul edil miþ olan ku ral la ra ay ký rý düþ mek te dir. Önem le vur gu -
lan ma lý dýr ki, iç hu kuk dü zen le me le ri ile 1992 ta rih li Söz leþ me le re ay ký rý hü küm ve uy gu la ma la rýn
ka bul edil me si, hem Tür ki ye’nin mil let le ra ra sý ta ah hüt ve yü küm lü lük le ri ni ih lal eder, hem de o
Söz leþ me ler de ön gö rü len (si gor ta cý ya ve Fon’a) mü ra ca at yol la rý nýn ka pan ma sý so nu cu nu do ðu rur.
Tür ki ye’nin, Fon’a en çok kat ký pa yý öde yen on ül ke den bi ri ol du ðu dik ka te alý nýr sa, Fon’a mü ra -
ca at yo lu nu ka pa ta cak uy gu la ma lar içi ne gi ril me si nin sa kýn ca la rý büs bü tün be lir gin le þir, çün kü böy -
le uy gu la ma lar se be biy le Fon öde me yap mak tan ka çý na bi le cek tir. Açýk la nan bu ge rek çe ler le, bi rin -
ci fýk ra nýn ikin ci cüm le si sevk edil miþ ve 1992 ta rih li Söz leþ me le rin dü zen le di ði hu sus lar da, mev -
zu atýn di ðer hü küm le ri nin ke sin lik le uy gu lan ma ya ca ðý açýk lan mýþ týr.
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Mad de nin ikin ci fýk ra sý, Ta sa rý nýn 1328 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da 1976 ta rih li Söz leþ -
me için ka bul edi len ku ra lý, 1992 ta rih li Söz leþ me le rin iki si için tek rar et mek te dir. Do la yý sýy la, ora -
da bil di ri len ge rek çe ler, bu ra da da ay nen ge çer li dir. Res mi Ga ze te me tin le rin de bu kez “ta dil” ye ri -
ne “re viz yon” den di ði için, Ta sa rý da da bu te rim kul la nýl mýþ týr.

Mad de 1337 - Bu mad de de, 1992 ta rih li Söz leþ me le rin uy gu lan ma sý için ya ban cý lýk un su ru -
nun aran ma dý ðý, ya ni Söz leþ me le rin, tü müy le ulu sal ni te lik te ki kir len me hal le rin de de uy gu la na ca -
ðý açýk lan mýþ týr. Bu il ke, Al man ya’da da 1969 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si için ka bul edil miþ tir.
Ya ban cý lýk un su ru ta þý ma yan uyuþ maz lýk lar da bu Söz leþ me ler uy gu lan maz sa, Türk bay rak lý bir tan -
ke rin Tür ki ye’de yo laç tý ðý kir len me za ra rýn da, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si uya rýn ca si gor -
ta cý ya ve 1992 ta rih li Fon Söz leþ me si uya rýn ca Ulus la ra ra sý Taz mi nat Fo nu na doð ru dan mü ra ca at
hak la rý, Türk va tan daþ la rýn dan esir gen miþ olur. Üs te lik 1997 yý lýn da mey da na ge len “TPAO” ka za -
sý gi bi, hem Türk va tan daþ la rý nýn hem de ya ban cý la rýn za rar gör dü ðü hal ler de, iki fark lý re jim (üs -
te lik de Türk va tan daþ la rý nýn aley hi ne) uy gu la na cak týr. Do la yý sýy la her iki Söz leþ me nin, “ya ban cý -
lýk un su ru” aran mak sý zýn, dü zen le dik le ri bü tün hal ler de uy gu lan ma sý ge rek li dir. Esa sen, her iki
Söz leþ me de za ten, böy le bir un sur ara ma dan, uy gu la ma alan la rý ný ta yin et miþ tir (II nci ve 3 ün cü
mad de ler). Do la yý sýy la, doð ru dan Söz leþ me me tin le ri ne gö re de “ya ban cý lýk un su ru” aran maz. Bu
ne den le, Ta sa rý da yer ve ri len hü küm, Söz leþ me le rin ka bul et ti ði il ke yi tas rih et mek te dir.

Kal dý ki, 1992 ta rih li Fon Söz leþ me si tah týn da doð ru dan Fon’a yö nel ti le cek ta lep ler ba ký mýn -
dan, “ya ban cý lýk un su ru” da ima olu þur. Çün kü Fon Ýda re si nin yer le þim ye ri Lon dra’dýr.

Mad de 1338 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da ki þi iti ba rýy la ký ya sen uy gu la ma hâli dü zen len miþ -
tir. 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si, “kir len me za ra rý” ne de niy le doð ru dan ve mün ha sý ran ma -
li ki so rum lu tut muþ tur (I in ci mad de nin üçün cü pa rag ra fý). Söz leþ me nin III ün cü mad de si nin dör -
dün cü pa rag ra fý uya rýn ca, “kir len me za ra rý” ne de niy le ma li ke yö nel ti le cek bü tün ta lep ler, bu Söz -
leþ me ye tâbi ola cak týr. Ay ný fýk ra nýn ikin ci cüm le si uya rýn ca da, mezkûr ta lep le rin yö nel ti le me ye -
ce ði ki þi le rin bir lis te si ve ril miþ tir. Bu ku ral lar bir ara da ele alýn dý ðýn da, or ta ya çý kan so nuç þu ol -
mak ta dýr: 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin ta rif et ti ði an lam da “kir len me za ra rý”ndan do ðan
ta lep le rin, ge mi nin ma li ki ne yö nel til me si zo run lu dur; bu ta lep ler, Söz leþ me nin III ün cü mad de si nin
dör dün cü pa rag ra fý nýn ikin ci cüm le sin de sa yý lan ki þi le re kar þý ile ri sü rü le mez. Ne var ki Söz leþ me -
nin bu hük mü, bir de niz ka za sý ne de niy le so rum lu tu tul ma sý müm kün ola bi le cek bü tün ki þi le ri kap -
sa maz. Uy gu la ma da kar þý la þý lan ka za lar ve da va lar çer çe ve sin de, ge mi yi in þa eden ter sa ne nin, klas
ku ru lu þu nun, li man ve ter mi nal iþ le ti ci si nin, çat ma da ku su ru bu lu nan ama tan ker ni te li ðin de ol ma -
yan bir ge mi nin ma li ki nin de so rum lu lu ðu nun tar týþ ma ko nu su edil di ði gö rül müþ tür. Bu ki þi ler,
1992 ta rih li Söz leþ me ler le ge ti ri len sis tem den ya rar la na maz. An cak ta le bin ko nu su, 1992 ta rih li So -
rum lu luk Söz leþ me si an la mýn da bir “kir len me za ra rý” ol du ðun dan, 1976 Söz leþ me si nin de (3 ün cü
mad de si nin (b) ben din de yer alan is tis na hük mü ne de niy le) doð ru dan uy gu lan ma sý müm kün de ðil -
dir. Do la yý sýy la, bu ki þi ler ba ký mýn dan da bir dü zen le me ya pýl ma sý zo run lu dur. Ak si hal de ala cak -
lý la ra, so rum lu lu ðu sý nýr lý ol ma yan ki þi le re da va aça rak, 1992 ta rih li Söz leþ me ler le ku ru lan sis te mi
do lan ma ola na ðý sað la nýr. Al man hu ku kun da, bu tür ta lep ler için özel bir hü küm sev ke dil miþ tir.
Alm. TK.’nýn 486 ncý pa rag ra fý nýn üçün cü fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si uya rýn ca, 1992 ta rih li So rum -
lu luk Söz leþ me sin den do ðan ta lep ler, ma li kin dý þýn da, 1976 Söz leþ me si nin 1 in ci mad de sin de sa yý -
lan ki þi le re yö nel ti lir se, bu ki þi ler 1976 Söz leþ me si ni ký ya sen uy gu la ya rak so rum lu luk la rý ný sý nýr la -
ya bi lir. Oy sa, 1976 Söz leþ me si nin 1 in ci mad de sin de ki lis te, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si -
nin III ün cü mad de si nin dör dün cü pa rag ra fý nýn ikin ci cüm le sin de ki lis te ile kar þý laþ tý rýl dý ðýn da, iki
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lis te nin ge niþ öl çü de ör tüþ tü ðü gö rül mek te dir. Lâfzi bir yo rum dan ha re ket edi lir se, yal nýz ca þu kim -
se ler 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si’nde da va açý la ma ya ca ðý bil di ri len ki þi le rin dý þýn da kal mýþ
sa yý la bi lir: 1976 Söz leþ me si nin 2 nci mad de si nin bi rin ci pa rag ra fý nýn (d) ve (e) bent le rin de sa yý lan
“en kaz kal dý ran lar” ve 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si III ün cü mad de si nin dör dün cü fýk ra sý -
nýn (d) ben din de be lir ti len “izin ve ya ta li mat ol ma dan ha re ket eden kur ta rý cý lar”. Do la yý sýy la, Alm.
TK.’da ki hük mün ko ru mak is te di ði kim se ler, esa sen 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si tah týn da
za ten ko run muþ tur. Çün kü on la ra da va açýl ma sý ya sak lan mýþ týr. Bu ga rip dü ze nin se be bi ni, hük mün
ya sa ma ta rih çe sin de bul mak müm kün dür. Al man ya, 1969 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si ne ta raf
olur ken, aný lan hük mü ka bul et miþ ti. 1969 ta rih li Söz leþ me de ise, yal nýz ca ge mi adam la rý ve müs -
tah dem ler aley hi ne da va ya sa ðý ön gö rül müþ tü. Do la yý sýy la es ki dü zen le me de, Al man hük mü nün bir
an la mý var dý. Söz leþ me de sa yýl mýþ ol ma yan çok sa yý da baþ ka ki þi de ko run mak tay dý. Oy sa ye ni sis -
tem de, böy le bir hi ma ye ve ri le cek se, bam baþ ka ki þi le rin dü þü nül me si ge rek mek te dir. Ýþ te bu dü þün -
ce ler çer çe ve sin de, Al man hu ku kun da ki dü zen le me nin ye ri ne, Ta sa rý da ki hü küm ge ti ril miþ tir. Bu
hü küm ile, bir yan dan ko ru nan ki þi le rin çer çe ve si ge niþ le til miþ, di ðer yan dan da 1976 ta rih li Söz -
leþ me de de ðil de, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me sin de ön gö rü len sý nýr lan dýr ma fo nu nun ký ya sen
uy gu la ma sý ka bul edi le rek ala cak lý la rýn hi ma ye si ge niþ le til miþ tir. So nuç ta da, 1992 ta rih li Söz leþ -
me ler ile ih das edi len sis tem le tam bir uyum sað lan mýþ týr. Söz leþ me uya rýn ca ma li ke ta ný nan so rum -
lu luk sý ný rý ile bu fýk ra uya rýn ca te sis edi le bi le cek bir fon ara sýn da eþit lik sað la mak ge re kir. Bu ne -
den le, sý ný rýn he sa býn da, so rum lu tu tu lan her kes ba ký mýn dan, Söz leþ me nin I in ci mad de si nin al týn -
cý pa rag ra fý nýn (a) ben din de ta rif edi len ge mi nin esas alýn ma sý zo run lu dur. Ta sa rý da ki hük mün ikin -
ci cüm le si, bu hu su su dü zen le mek te dir.

Ýkin ci fýk ra da 1992 So rum lu luk Söz leþ me si nin uy gu la ma ala ný, yer iti ba rýy la ký ya sen ge niþ le -
til mek te dir. “Ön le yi ci ted bir ler” ba ký mýn dan 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin uy gu lan ma sý
için, Söz leþ me nin II nci mad de si nin (b) ben di ne gö re bir coð ra fi sý nýr la ma yok tur. Do la yý sýy la, bir
Türk mah ke me si, “ön le yi ci ted bir” mas raf la rý na iliþ kin bir uyuþ maz lýk ta, her ih ti mal de (ya ni ka za -
nýn ve ya za ra rýn ye ri, ge mi nin bay ra ðý gi bi un sur la ra bak ma dan) Söz leþ me nin hü küm le ri ni uy gu la -
mak zo run da dýr. Bu ne den le de, böy le hal ler de ký ya sen uy gu la ma ya iliþ kin bir ulu sal hu kuk ku ra lý -
na ih ti yaç yok tur. Bu na kar þý lýk Söz leþ me nin I in ci mad de si nin al týn cý pa rag ra fý nýn (a) ben di kap sa -
mýn da ki “kir len me za ra rý” ba ký mýn dan, II nci mad de nin (a) ben di bir coð ra fi sý nýr çiz miþ tir. Bu sý -
ný rýn dý þýn da mey dan ge len kir len me za ra rý hak kýn da Söz leþ me nin uy gu lan ma sý için ulu sal hu kuk -
ta dü zen le me ya pýl ma sý ge re kir. Böy le bir dü zen le me, baþ lý ca, 1992 ta rih li So rum lu luk ve Fon Söz -
leþ me le ri ne ta raf ol ma yan bir ül ke de mey da na ge len kir len me za ra rý için Tür ki ye’de da va açýl ma sý
ha lin de önem ka za nýr. Do la yý sýy la da Türk ge mi si cil le ri ne ka yýt lý tan ker le rin do na tan la rý na, 1992
ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin bah þet ti ði ola na ðýn en ge niþ bi çim de sað lan ma sý so nu cu na gö tü -
rür. Eðer Türk bay rak lý bir tan ker, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si ne ta raf ol ma yan bir ül ke nin
ka ra su la rýn da (ör ne ðin A.B.D., Bul ga ris tan ve ya Uk ray na) kir len me za ra rý na se bep olur sa, o ül ke -
de ki ala cak lý lar için bir ih ti mal, taz mi nat da va la rý ný Tür ki ye’de (ma li kin yer le þim ye ri mah ke me sin -
de) aç mak týr. (Ni te kim 1978 yý lýn da mey da na ge len “Amo co Ca diz” fa ci asýn da Fran sýz Hükûme ti
ve çok sa yý da baþ ka ala cak lý, tan ke rin Ame ri ka lý iþ le ti ci si ne Ame ri ka’da da va aç mýþ tý). Böy le bir
var sa yým da, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si doð ru dan uy gu la na maz, çün kü za rar Söz leþ me nin
II nci mad de si nin (a) ben di an la mýn da âkit dev let ler den bi ri nin ka ra su la rýn da mey da na gel miþ de -
ðil dir. Al man hu ku kun da, bu hal ler için, 1976 ta rih li Söz leþ me nin ký ya sen uy gu lan ma sý ku ra lý ka -
bul edil miþ tir; an cak bu ku ral, ay ný uyuþ maz lýk tan do ðan ta lep le rin sýrf coð ra fi bir in ce lik ne de niy -
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le fark lý sý nýr la ra tâbi ol ma sý so nu cu nu do ðu ra ca ðýn dan sa kýn ca lý dýr. Ýn gi liz hu ku kun da ise, 1992 ta -
rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin fii len uy gu lan ma dý ðý “kir len me za ra rý” için (di ðer þart lar oluþ muþ -
sa) doð ru dan 1976 ta rih li Söz leþ me uy gu lan mak ta dýr. Ne var ki, bu uy gu la ma da sa kýn ca lý dýr, çün -
kü bu Söz leþ me uya rýn ca te sis edi len bir fo nun, o Söz leþ me nin açýk ça dý þýn da bý ra kýl mýþ olan ta lep -
le re teþ mil edil me si, fo nun “kir len me za ra rý” ala cak lý la rý ta ra fýn dan tü ke til me si ris ki ne yol aça bi le -
cek tir. Bu ne den le Ta sa rý da, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin II nci mad de si nin (a) ben din de
sa yý lan yer le rin dý þýn da mey da na ge len “kir len me za ra rý” hal le rin de de ma li ki, 1992 ta rih li So rum -
lu luk Söz leþ me si nin hü küm le rin den ya rar lan dý ra bil mek için, Söz leþ me nin böy le hal ler de ký ya sen
uy gu lan ma sý ka bul edil miþ tir. Do la yý sýy la “ma lik”, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me sin de ön gö rü -
len sý nýr lar çer çe ve sin de bir fon te sis ede rek, so rum lu lu ðu nu sý nýr la ya bi lir.

Mad de nin üçün cü fýk ra sý si gor ta iti ba rýy la ký ya sen uy gu la ma yý dü zen le mek te dir. Söz leþ me nin
ký ya sen uy gu la ma ala ný bul du ðu hal ler de, ala cak lý lar le hi ne den ge nin sað lan ma sý için, si gor ta cý ya
doð ru dan mü ra ca at hak ký da ta nýn mýþ týr. An cak, bu hük mün iþ le me si için, böy le bir si gor ta nýn ve -
ya ben zer gü ven ce nin alýn mýþ ol ma sý ge re kir.

Ni ha yet dör dün cü fýk ra da fon la rýn ba ðým sýz lý ðý il ke si ne yer ve ril miþ tir. Bu mad de uya rýn ca te -
sis edi le cek fon, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin doð ru dan uy gu lan dý ðý hal ler de te sis edi le -
cek fon de ðil dir. Eðer, ay ný olay ne de niy le hem Söz leþ me ye ta raf olan bir ül ke de hem de ol ma yan
bir ül ke de za rar mey da na gel miþ ise (ör ne ðin Bul ga ris tan ka ra su la rýn da bir “kir len me za ra rý” mey -
da na ge lir ve bu kir len me sü rük le ne rek Türk ka ra su la rý na da si ra yet eder se) ve Tür ki ye’de da va
açýl mýþ sa, ma lik iki fon te sis et mek zo run da ola cak týr: Fon la rýn bi ri doð ru dan Söz leþ me uya rýn ca,
di ðe ri ise Söz leþ me nin ký ya sen uy gu lan ma sý su re tiy le te sis edi le cek tir. Bu fon la rýn her bi ri ba ðým -
sýz dýr; bu hu sus, son fýk ra ile tas rih edil miþ tir.

Mad de 1339 - Bu mad de, 1992 ta rih li Fon Söz leþ me si nin 7 nci mad de si nin dör dün cü ve al týn -
cý pa rag raf la rýn da âkid dev let le re ge ti ril miþ olan yü küm lü lü ðü kar þý la mak ta dýr. 1992 ta rih li So rum -
lu luk Söz leþ me si uya rýn ca âkid dev let ler den bi rin de fon te sis edi lip da va açýl dýk tan son ra, o fo nun
tüm ala cak la rý kar þý la ma ya yet me ye ce ði an la þý lýr sa, Fon Söz leþ me si uya rýn ca ek taz mi nat is te ne bi -
le cek tir. An cak, bu taz mi na týn ta lep edi le bil me si için de, Fon Ýda re si ne da va ya ka týl ma hak ký nýn ve
bü tün sa vun ma ola nak la rý nýn ta nýn ma sý, 1992 ta rih li Fon Söz leþ me si nin 7 nci mad de si nin be þin ci
pa rag ra fý uya rýn ca zo run lu dur. Bu se bep le de ay ný mad de nin dör dün cü ve al týn cý pa rag raf la rý, âkid
dev let le re usulî yü küm lü lük ler ge tir miþ tir. Her âkid dev let, ih bar ve ya mü da ha le yo luy la Fon’un da -
va ya ka tý la bil me si ni sað la mak zo run da dýr. Bu usu li ola nak lar, 1086 sa yý lý Hu kuk Usu lü Mu ha ke -
me le ri Ka nu nu nun 49 ve 53 ün cü mad de le rin de dü zen len miþ tir. An cak, 1086 sa yý lý Ka nu nun 49 un -
cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý ile 55 ve 56 ncý mad de ler hü küm le ri, bu hu sus ta di ðer ta ra fa iti raz hak -
ký ve mah ke me ye tak dir yet ki si ta ný mak ta dýr. Fon’un mü da ha le ta le bi ne iti raz eden bir ala cak lý, as -
lýn da ken di si ne za rar ve rir, çün kü taz mi na tý ný tah sil ede bi le ce ði ku ru lu þu yar gý la ma dý þý na it me ye
ça lýþ mýþ olur. An cak, uy gu la ma da bu açý dan her tür lü du rak sa ma nýn gi de ril me si ve Söz leþ me nin ge -
tir di ði yü küm lü lü ðün ifa sý ama cýy la, bu mad de ka le me alýn mýþ týr. Bu hük me gö re, ih bar ve mü da -
ha le üze ri ne Fo nun da va ya ka tý la bil me si, ta raf la rýn ve ya mah ke me nin ira de si ne tâbi de ðil dir.

Mad de 1340 - Bu mad de nin bi rin ci fýk ra sý, esas ola rak, Türk ka ra su la rý dý þýn da mey da na ge -
len bir “kir len me za ra rý” için Tür ki ye’de da va açýl ma sý ha lin de gün de me ge le cek tir. Hü küm ile,
1992 ta rih li Söz leþ me ler ile ku ru lan sis te me da hil olan ma lik le rin ve si gor ta cý la rýn ko run ma sý
amaç lan mýþ týr.
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Eðer da va, “ön le yi ci ted bir ler” ne de niy le ya pý lan mas raf la ra iliþ kin ola rak açýl mýþ sa, her ih ti -
mal de 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si uy gu la na cak týr. Do la yý sýy la, 1992 ta rih li So rum lu luk
Söz leþ me si nin II nci mad de si nin (a) ben di uya rýn ca Söz leþ me nin kap sa mý dý þýn da ka la bi le cek olan
za rar, yal nýz ca, Söz leþ me nin I in ci mad de si nin al týn cý pa rag ra fý nýn (a) ben din de ta rif edi len “kir len -
me za ra rý”dýr. Eðer 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin II nci mad de si nin (a) ben di hük mü ile
çi zi len sý nýr la rýn için de böy le bir kir len me za ra rý mey da na ge lir se, Tür ki ye’de ki mah ke me ler, baþ -
ka ca hiç bir þart ara ma dan, doð ru dan Söz leþ me yi uy gu la ya cak týr. Bu sý nýr lar tes pit edi lir ken, yal nýz -
ca Türk ka ra su la rý de ðil, bü tün âkid ül ke le rin ka ra su la rý dik ka te alý na cak týr. Bu na kar þý lýk, bu sý nýr -
la rýn dý þýn da mey da na ge len bir za rar ne de niy le Tür ki ye’de da va açý lýr sa, Söz leþ me nin uy gu lan ma -
sý müm kün de ðil dir. Bu hal ler de mah ke me, 2675 sa yý lý Ka nu na gö re uy gu la na cak hu ku ku tes pit et -
mek zo run da dýr. Kir len me za ra rý, uyuþ maz lýk la rýn bü yük ço ðun lu ðun da bir “hak sýz fi il” za ra rý ni te -
li ðin de ola cak týr. Do la yý sýy la, 2675 sa yý lý Ka nu nun   25 in ci mad de si uya rýn ca hak sýz fii lin ika ye -
ri ve ya za ra rýn mey da na gel di ði yer hu ku ku uy gu la na cak týr. Böy le ce sap ta nan ya ban cý hu kuk ta,
1992 ta rih li Söz leþ me le rin ön gör dü ðü sis tem den da ha aðýr bir so rum lu luk re ji mi ve ya da ha yük sek
sý nýr lar ka bul edil miþ ola bi lir. Bu açý dan mil let le ra ra sý hu kuk ta en çok üze rin de du ru lan hu kuk çev -
re si, 1990 yý lýn da ka bul edi len “Pet rol Kir li li ði Ka nu nu” ne de niy le Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri’dir.
Bu ka nu na gö re so rum lu luk tan kur tu luþ ka nýt la rý ne re dey se yok tur; üs te lik so rum lu lu ðun sý nýr lan -
dý rýl ma sý da müm kün de ðil dir. Kal dý ki Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri hu ku kun da, ala cak lý, mad di za -
ra rýn ya ný sý ra “pu ni ti ve da ma ges” adý al týn da, bir tür ce zai taz mi nat ta lep ede bil mek te dir. Bu uy gu -
la ma, dün ya da ben ze ri gö rül me miþ taz mi nat mik tar la rý na hük me dil me si so nu cu na gö tür müþ tür. Bu
tür taz mi nat ta lep le ri nin ka bul edil me si, hem 1992 ta rih li Söz leþ me le rin ru hu na tü müy le ay ký rý dü -
þer, hem de bu Söz leþ me ler ile ku ru lan mil let le ra ra sý öde me sis te mi nin do la nýl ma sý so nu cu nu do ðu -
rur. Bu hu sus ta ted bir alýn ma sý ge rek li dir (Ta sa rý nýn 1256 ncý mad de si nin be þin ci fýk ra sý nýn (d) ben -
di de bu taz mi nat tü rü dü þü nü le rek ka bul edil miþ tir). Al man ya’da, “Me de ni Ka nu na iliþ kin Tat bi kat
Ka nu nu”nun 40 ýn cý mad de si nin üçün cü fýk ra sý ile bu so ru na çö züm ge ti ril miþ tir. Aný lan hük me gö -
re, hak sýz fi il ta lep le ri ne uy gu la na cak hu kuk ta, fa hiþ taz mi nat la ra hük me di li yor sa ve ya o ül ke de ka -
bul edi len so rum lu luk hu ku ku ku ral la rý, Al man ya ba ký mýn dan yü rür lük te olan bir mil let le ra ra sý söz -
leþ me nin hü küm le ri ne ay ký rý dü þü yor sa, ya ban cý ül ke nin hu ku ku uy gu lan maz. Bu hük me iliþ kin ya -
sa ma ge rek çe sin de Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri hu ku ku nun aþý rý taz mi nat ta lep le ri ne iþa ret edil mek -
te ve 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin (di ðer ba zý söz leþ me ler ile bir lik te) sak lý tu tul ma sý ge -
rek ti ði be lir til mek te dir. Al man ya’da ka bul edi len bu dü zen le me, Türk uy gu la ma sý ba ký mýn dan da son
de re ce isa bet li dir. Bu ge rek çe ye da ya ný la rak sevk edi len bi rin ci fýk ra hük mün de, uy gu la na cak ya ban -
cý hu ku kun 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me siy le çe li þen hü küm le ri nin mah ke me ce dik ka te alýn ma -
ya ca ðý, doð ru dan 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin uy gu la na ca ðý açýk lan mýþ týr.

An cak bu hi ma ye yi, yal nýz ca 1992 ta rih li Söz leþ me le rin sis te mi ne gir miþ olan do na tan lar ve
si gor ta cý lar ba ký mýn dan ka bul et mek ge re kir. Do la yý sýy la, âkid dev let le rin bay ra ðý ný ta þý yan ge mi -
ler ile sý nýr lý tut mak ye ter li dir. Söz leþ me ye ta raf ol ma yan bir dev le tin bay ra ðý ný ta þý yan ge mi ler hak -
kýn da, 2675 sa yý lý Ka nun uya rýn ca sap ta nan hu ku ku her ih ti mal de uy gu la ma ya bir en gel yok tur.

Mad de nin ikin ci fýk ra sýn da, ay ný so run, ya ban cý ilam la rýn ten fi zi açý sýn dan ele alýn mýþ týr. 1992
ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin IX un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý, Söz leþ me nin kap sa mý na gi ren
taz mi nat ta lep le ri hak kýn da yet ki li mah ke me le ri gös ter miþ tir. Söz leþ me nin X un cu mad de si uya rýn -
ca da, âkid dev let mah ke me le rin den ve ri len ka rar lar, di ðer âkid dev let ler de ten fiz edi lir. Bu hü küm -
ler, mezkûr Söz leþ me ye ta raf olan her ül ke de uy gu la na cak týr. O hal de, âkid ol ma yan bir ül ke nin
mah ke me sin den sâdýr bir ila mýn Tür ki ye’de ten fi zi, esas iti ba rýy la, þu hal ler de gün de me ge le cek tir:
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a) Za rar Tür ki ye’de mey da na gel miþ se ve ala cak lý, âkid ol ma yan bir ül ke de da va aç ma hak ký -
ný ha iz ise (ör ne ðin Ýs tan bul Bo ða zý’nda ki bir ka za da, A.B.D. ve ya Bul ga ris tan bay rak lý bir yat kir -
len me za ra rý na ma ruz ka lýr sa, bu za rar için de si cil ül ke sin de da va açý lýp ilam alý nýr sa, böy le bir ila -
mýn Tür ki ye’de te sis edil miþ bir fo na kar þý ten fi zi ta lep olu na bi lir.);

b) Za rar, âkid ol ma yan bir ül ke de mey da na gel miþ se ve za ra ra yol açan ge mi, da ha son ra Tür -
ki ye’de hac ze dil miþ ve ya (bir Türk ge mi si söz ko nu suy sa) fon doð ru dan Tür ki ye’de te sis edil miþ se.

Bu hal ler de taz mi nat ta lep le ri, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si ne ta raf ol ma yan bir ül ke de
ka ra ra bað la na cak, son ra da Tür ki ye’de ten fi zi ta lep edi le bi le cek tir. Böy le bir ta lep, iki li bir söz leþ -
me ve ya 2675 sa yý lý Ka nun uya rýn ca Tür ki ye’de ten fiz da va sý na ko nu ola cak týr. Bu du rum da, hük -
mün bi rin ci fýk ra sý ba ký mýn dan yu ka rý da be lir ti len en di þe ler, ten fi zi ta lep olu nan ya ban cý ül ke ka ra -
rý için de or ta ya çýk mak ta dýr. Al man ya, bu ko nu da he nüz bir ted bir al mýþ de ðil dir; bu du rum, A.B.D.
mah ke me le rin ce ve ril miþ ve 1992 ta rih li Söz leþ me le rin sý nýr la rý ný ih lal eden ka rar la rýn ten fi zi ba ký -
mýn dan bü yük en di þe ya rat mak ta dýr. Bu hu sus ta öne ri len çö züm, “ya ban cý hu ku kun uy gu lan ma sý -
nýn sý nýr lan ma sý”na ben zer bir ku ra lýn ten fiz ba ký mýn dan da ka bu lü dür. Türk hu ku kun da, bu en di -
þe ler de tü müy le ge çer li dir. Bu en di þe le rin kar þý lan ma sý için, ikin ci fýk ra dü zen len miþ tir; bu hü küm,
(bi rin ci fýk ra da yer alan ku ra la pa ra lel ola rak), ten fi zi ta lep olu nan ila mýn 1992 ta rih li So rum lu luk
Söz leþ me si ne ay ký rý dü þen ký sým la rý nýn ten fi zi ni en gel le mek te dir.

Mad de 1341 - Do na ta nýn ve kur ta ra nýn 818 sa yý lý Borç lar Ka nu nu nun 55 ve 100 ün cü mad de -
le ri an la mýn da “yar dým cý þa hýs la rý” ve “ifa yar dým cý la rý”, 1976 ta rih li Söz leþ me nin 1 in ci mad de si -
nin dör dün cü fýk ra sý uya rýn ca so rum lu luk la rý ný ay ný meb lað lar da hi lin de sý nýr la ya bi lir. Bu hü küm
Lon dra Kon fe ran sýn da ele alý nýr ken özel lik le þu iki so ru üze rin de du rul muþ tur (LLMC Tu ta nak la rý,
s. 104, 108, 113, 144, 227): (1) “yar dým cý þa hýs” kav ra mý na “ký la vuz”lar gi rer mi?; (2) “yar dým cý
þa hýs lar” ve bu me yan da ký la vuz lar için ulu sal hu kuk ta da ha dü þük so rum lu luk sý nýr la rý ka bul edi -
le bi lir mi? Bu ko nu da yü rü tü len mü za ke re ler de, bu so ru la rýn iki si ne de olum lu ya nýt ve ri le ce ði so -
nu cu na va rýl mýþ týr. Bu ka bu le uy gun ola rak, bir çok ül ke de ký la vuz lar ba ký mýn dan özel hü küm ler
sev ke dil miþ tir. Ör ne ðin Al man ya’da, Ti ca ret Ka nu nu na 487c mad de si ek len miþ ve ký la vuz la rýn so -
rum lu lu ðu ba ký mýn dan bin ton luk ve ya oni ki yol cu ka pa si te li bir ge mi nin sý ný rý nýn esas alýn ma sý ka -
bul edil miþ tir; Ýn gil te re’de ise, ta le bin ve ge mi nin ni te li ði ne ba kýl mak sý zýn, so rum lu luk sý ný rý bin Ýn -
gi liz Ster li ni ola rak sap tan mýþ, bu be de le de ký la vuz luk üc re ti nin ek len me si ön gö rül müþ tür (Pi lo ta -
ge Act 1987, m. 22).

Türk hu ku kun da, bu ko nu ya iliþ kin dü zen le me ya pýl ma sý ge rek li gö rül müþ tür. Ya kýn za man lar -
da ya þan mýþ olan de niz ka za la rýn da, ka za ge çi ren ge mi le rin tam zi yaa uð ra dý ðý ve ya ban cý do na tan -
la rý ta ra fýn dan terk edil dik le ri gö rül müþ tür. Do la yý sýy la, ge mi nin do na ta ný aley hi ne taz mi nat ta lep -
le ri nin der me yan edil me si müm kün ol ma mýþ týr. Böy le hal ler de ge mi, ký la vuz yö ne ti min de se yir
yap mýþ sa, doð ru dan ký la vu za ve ya onu is tih dam eden iþ let me ye so rum lu luk tev cih edil me si ih ti ma -
li var dýr. Yar gý tay’ýn 16/3/1955 ta rih li ve 1941/26-4 sa yý lý iç ti ha dý bir leþ tir me ka ra rýy la ka bul edil -
di ði gi bi, Türk hu ku ku ba ký mýn dan, ký la vuz bir da nýþ man ni te li ðin de dir; ký la vu zun so rum lu lu ðu da
818 sa yý lý Ka nu nun vekâlet söz leþ me si ne iliþ kin hü küm le ri ne gö re ta yin edi lir. O hal de, as len do -
na ta nýn so rum lu ol du ðu hal ler de, do na ta na yö nel ti le cek taz mi nat ta lep le ri nin bü tü nüy le ký la vuz la ra
yön len di ril me si uy gun de ðil dir. An cak, ký la vuz la rýn so rum lu lu ðu nu ta ma men kal dýr mak da, borç lar
hu ku ku nun il ke le riy le bað daþ maz. Bu ne den le çö züm, Al man ya ve Ýn gil te re ör nek le rin de ol du ðu
gi bi, 1976 ta rih li Söz leþ me de ön gö rü len sý nýr lar dan da ha dü þük sý nýr lar te sis et mek tir. Bu amaç la
mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da, 1976 ta rih li Söz leþ me nin 6 ncý mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn da dü zen -
le nen kur tar ma ile il gi li özel hü küm ör nek alý na rak bin beþ yüz Özel Çek me Hak ký tu ta rýn da bir sý -
nýr ka bul edil miþ tir.
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Mad de nin ikin ci fýk ra sý, rü cu ta lep le ri ba ký mýn dan sý ný rý dü zen le mek te dir. 1992 ta rih li So rum -
lu luk Söz leþ me si nin III ün cü mad de si nin dör dün cü fýk ra sý nýn (b) ben di uya rýn ca, o Söz leþ me den
do ðan ta lep ler için ký la vuz la ra doð ru dan da va açýl ma sý müm kün de ðil dir. An cak, ay ný mad de nin be -
þin ci fýk ra sý uya rýn ca do na ta nýn bir rü cu da va sý yo luy la ký la vu za mü ra ca at et me si ih ti ma li bu lun -
mak ta dýr. Bu ih ti mal de, ký la vuz la rý yu ka rý da öne ri len so rum lu luk sý ný rýn dan ya rar lan dýr mak ge re kir.
Hü küm bu amaç la sev ke dil miþ tir.

Üçün cü fýk ra da ký la vu zu is tih dam ede nin so rum lu luk sý ný rý dü zen len miþ tir. Bir ge mi ye ký la -
vuz luk hiz me ti ni fii len ve ren ki þi, uy gu la ma da da ima bir ger çek ki þi ola cak týr. An cak, bu ger çek ki -
þi ler, hiç is tis na sýz bir ka mu ve ya özel hu kuk tü zel ki þi si ta ra fýn dan is tih dam edil mek te dir. Hük mün
bi rin ci fýk ra sý uya rýn ca ký la vuz la ra ta ný nan so rum lu luk sý nýr la rýn dan, on la rý is tih dam eden tü zel ki -
þi le rin de ya rar lan dý rýl ma sý zo run lu dur. Üçün cü fýk ra bu hu su su tan zim et mek te dir. Bu ku ra la gö re,
hiz me ti ve ren ký la vuz ve onu is tih dam eden tü zel ki þi, top lu ca bir tek so rum lu luk sý ný rý na tâbi dir;
do la yý sýy la da bin beþ yüz Özel Çek me Hak ký tu ta rýn da tek bir fon te sis ede rek so rum lu luk la rý ný sý -
nýr la ya bi lir ler.

Mad de 1342 - Ki þi sel so rum lu luk ta fon te si si ne iliþ kin bu mad de, esas iti ba rýy la, Alm. TK.’nýn
487d pa rag ra fý nýn ikin ci fýk ra sýn da dü zen le nen il ke yi Türk hu ku ku na ka zan dýr mak ta dýr. An cak, Al -
man hük mün den ay rý la rak, or tak la rýn fon te si si hak ký ný, bel li bir ih ti ma le has ret mek te dir. Bu ih ti -
mal, 1976 ve 1992 ta rih li Söz leþ me ler uya rýn ca fon te sis et me hak ký ta nýn mýþ olan bir tü zel ki þi nin
ve ya adî þir ke tin ya hut do nat ma iþ ti ra ki nin adý na fon te sis edil me den ön ce, doð ru dan or tak lar dan
bi ri ne ta le bin yö nel til me si ha li dir. Eðer mad di hu kuk ba ký mýn dan böy le bir ta lep müm kün ise, ken -
di si ne ta lep yö nel ti len his se dar da, di ðer or tak la rý nýn fon te si si ne ka týl ma sý ný sað la ya mý yor sa, bu hü -
küm dev re ye gi re cek tir. Al man hu ku kun da, bu ku ral, bir sý nýr la ma ge ti ril me den, ge niþ bir bi çim de
ka le me alýn mýþ týr. An cak, ge rek çe si in ce len di ðin de gö rül mek te dir ki, hük mün sev kin de ta kip edi -
len amaç, borç lu adý na fon te sis edil me den or tak la rýn ta ki be uð ra ma sý hal le ri ni dü zen le mek tir. Ni -
te kim aný lan Ka nu nun 487d mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mü 1972 ta ri hin de de ðiþ ti ril miþ olan 486
ncý mad de nin be þin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Bu hük me iliþ kin ge rek çe de de, ya sa ma ama cý böy le ce
tes pit edil miþ tir. Esa sen, tü zel ki þi ve ya adî þir ket ya hut do nat ma iþ ti ra ki adý na fon te sis edi len hal -
ler de, her bir or ta ða ay rý ca mü ra ca at et me ola na ðý or ta dan kalk mak ta dýr, do la yý sýy la bu hük me de
ih ti yaç yok tur. Bu ya sa ma ama cý ný vur gu la mak üze re, mad de nin bi rin ci cüm le si ka le me alýn mýþ týr.

Or tak lar dan bi ri ta ra fýn dan fon te si si yo lu na gi dil di ðin de, uy gu la ma da þu so ru ka çý nýl maz bi -
çim de or ta ya çý ka cak týr: Aca ba fon, or ta ðýn his se si ora nýn da mý yok sa top lam so rum lu luk sý ný rý üze -
rin den mi te sis edil me li dir? Ta sa rý da ki hük mün ikin ci cüm le si, bu so ru yu ya nýt la mak ama cýy la sevk
edil miþ tir. Bu hük me gö re, or ta ðýn his se si de ðil, top lam so rum lu luk sý ný rý esas alý nýr. Bu hü küm, her
bir or tak ba ký mýn dan aðýr bir so nuç gi bi gö zü ke bi lir. An cak bu hü küm sa ye sin de, di ðer or tak la ra
ulaþ mak imkâný nýn bu lun ma dý ðý hal ler de, or tak lar dan bi ri nin ken di dü þük his se si üze rin den fon te -
sis ede rek ge mi nin ser best bý ra kýl ma sý ný sað la ma sý en gel len miþ olur. Ak si hal de, uy gu la ma da çok
sa yý da su is ti mal do ða bi lir.

Mad de nin üçün cü cüm le si, or tak lar dan bi ri ta ra fýn dan te sis edi le cek fon hak kýn da, bu ka nun ile
sevk edi len bü tün hü küm le rin ge çer li ola ca ðý ný tas rih et mek te dir.

Mad de 1343 - 1976 ta rih li Söz leþ me nin 4 ün cü mad de si ne ve (bu hü küm ile ne re dey se öz deþ
olan) 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin V in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý na gö re, so rum lu lu ðu -
nu sý nýr la mak is te yen ki þi nin ku su ru bel li bir de re ce ye ulaþ mýþ sa, sý nýr la ma hak ký kal kar. Bu mad -
de ler de ta yin edi len ku sur iki ka de me li dir. Bi rin ci ka de me, Türk hu ku ku ba ký mýn dan “kast” de re -
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ce sin de ki ku sur dur. Ýkin ci ka de me ise, Ha va yo lu Ta þý ma la rý na iliþ kin Var þo va Söz leþ me si nin 25 in ci
mad de sin den Türk hu ku ku na gi ren bir ku sur de re ce si dir. 2920 sa yý lý Türk Si vil Ha va cý lýk Ka nu nu nun
126 ncý mad de si ne ik ti bas edi len bu ku sur öl çü tü, ký sa ca “per va sýz dav ra nýþ” ola rak ni te len di ril mek te
ve Ta sa rý nýn bir çok hük mün de dü zen len miþ tir (855 in ci mad de nin be þin ci fýk ra sý, 886 ve 887 nci mad -
de ler, 930 un cu mad de nin ikin ci fýk ra sý, 1187 ve 1267 nci mad de ler). 1976 ta rih li Söz leþ me nin hük -
mü, bir de ði þik lik ya pýl mak sý zýn âkid ül ke ler ce yü rür lü ðe kon muþ tur (CMI Ra po ru, s. 546).

Bu hük mün ulu sal hu kuk ta uy gu lan ma sý hu su sun da iki yön tem gün de me gel miþ tir: Bun lar, bu
hük mün yo ru mu nu mah ke me le re bý rak mak ve ya Ta sa rý da öne ri len þe kil de hük mü so mut laþ týr mak -
týr. Eðer sý nýr la ma ko nu su ala cak, hak sýz fi ile da ya ný yor sa, tü zel ki þi ler de ve di ðer ki þi ile mal top -
lu luk la rýn da, ku su run han gi ka de me de ki ça lý þan la ra ka dar dik ka te alý na ca ðý hu su sun da 2675 sa yý lý
Ka nu nun 25 in ci mad de si uya rýn ca ika (ve ya za rar) ye ri hu ku ku uy gu la na cak týr. Do la yý sýy la, ne re -
de ku rul muþ ol du ðu na ba kýl mak sý zýn, bü tün tü zel ki þi ler ve di ðer ki þi ile mal top lu luk la rýn da, 1976
ta rih li Söz leþ me nin 4 ün cü mad de si ile 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin V in ci mad de si nin
ikin ci fýk ra sý uya rýn ca bir de ðer len dir me ya pý la ca ðýn da, taz mi nat ala ca ðý nýn esa sý na uy gu la nan hu -
kuk dik ka te alý na cak týr. Za ra rýn Tür ki ye’de mey da na gel di ði hal ler için de, Türk hu ku ku ba ký mýn -
dan ya pý la cak yo ru mu so mut laþ týr mak üze re, Ta sa rý da ki hük mün sevk edil me si, uy gu la ma da or ta -
ya çý ka bi le cek çok sa yý da du rak sa ma yý ön le ye cek tir.

Al man hu ku kun da, Ti ca ret Ka nu nu nun 487d mad de si nin bi rin ci fýk ra sý ben zer bir dü zen le me
içer mek te dir. Bu dü zen le me eleþ ti ril mek te dir, çün kü ya pý la cak yo ru mun mil let le ra ra sý and laþ ma nýn
met ni ve ha zýr lýk ça lýþ ma la rý çer çe ve sin de ya pýl ma sý ge rek ti ði, ulu sal ya sa ko yu cu nun mü da ha le
edip hü küm sevk et me si nin isa bet li ol ma dý ðý ile ri sü rül müþ tür. Bu açý dan hük mün me ha zý olan Ýn -
gi liz hu ku kun da, tü zel ki þi nin “al ter ego”su ni te li ðin de olan ki þi le rin dik ka te alý na ca ðý ka bul edil -
mek te dir. Bu ki þi le rin kim ler den oluþ tu ðu ise, Al man hu ku kun da, yi ne Ti ca ret Ka nu nu nun 487d
mad de si uya rýn ca ya nýt lan mak ta dýr. O hal de, Söz leþ me nin mezkûr hük mü nü, Ýn gi liz hu ku ku nun
“al ter ego” kav ra mý na gö re yo rum lar ken, bu kav ra mýn Türk hu ku ku ba ký mýn dan ne an la ma gel di -
ði ni, ulu sal hu kuk ta ya pý la cak bir dü zen le me ile ta yin et me ye bir en gel yok tur.

Mad de bu açý dan ele alýn dý ðýn da þun lar be lir til me li dir. Bi rin ci fýk ra da, 1976 ta rih li Söz leþ me -
nin 4 ün cü mad de si ile 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin V in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý uya -
rýn ca, ku su ru dik ka te alý na cak ki þi le rin bir dö kü mü ve ril miþ tir. Bu ki þi le rin ara sýn da, “ger çek ki þi -
ler”in de sa yýl ma sý ge rek siz bu lu na bi lir; an cak, hem mad de için de bü tün lük sað lan ma sý hem de (e)
ben din den ya pý lan at fý ko lay laþ týr mak için “ger çek ki þi ler” de ay rý ca sa yýl mýþ týr. Tü zel ki þi ler ba ký -
mýn dan, 4721 sa yý lý Türk Me de ni Ka nu nu dik ka te alýn mýþ týr. Ti ca ret þir ket le ri Ta sa rý nýn 125 ve 126
ncý mad de le ri uya rýn ca tü zel ki þi li ði ha iz dir; do la yý sýy la 4721 sa yý lý Ka nu nun 50 nci mad de si ne gö -
re “or gan so rum lu lu ðu” il ke si ge çer li dir. Tü zel ki þi li ði bu lun ma yan adî þir ket ler ve bu ni te lik te sa -
yý lan ki þi ve mal top lu luk la rýn da, or tak la rýn ku su ru dik ka te alý na cak týr; her bir or tak ba ký mýn dan da,
ye ri ne gö re, ger çek ki þi le re ve ya tü zel ki þi le re iliþ kin ku ral lar uy gu la na cak týr. Do nat ma iþ ti ra ki için
ay ný ni te lik te bir hü küm ka bul edil miþ tir; zi ra, do nat ma iþ ti ra ki nin tü zel ki þi li ði nin bu lun ma dý ðý
yay gýn ola rak ka bul edil mek te dir. Ni ha yet, dö kü mü ve ri len bü tün bu ki þi le rin tem sil ci le ri de sý ra -
lan mýþ týr. Eðer bir tü zel ki þi ve ya adî þir ket or ta ðý, söz ko nu su iþi ken di si yap mýþ ol say dý 1976 ve ya
1992 ta rih li Söz leþ me le re gö re sý nýr la ma hak ký ný kay be de cek idiy se, o iþi ge nel ve ya özel bir yet ki -
ye is ti na den ak tar dý ðý ki þi nin de ku su ru ay ný ni te lik te dir. Söz ge li mi, bir ge mi nin de ni ze ve yo la el -
ve riþ li hal de bu lun ma sý için ni te lik li bir kap tan is tih da mý zo run luy ken, al kol prob le mi bu lu nan bir
kap ta nýn iþe alýn ma sý, tü zel ki þi or gan la rýn dan bi ri ta ra fýn dan de ðil de, özel bir yet ki ye is ti na den bu
hu sus ta uz man bir baþ ka þir ke te dev re dil miþ se, böy le bir kap ta nýn is tih dam edil me si “per va sýz dav -
ra nýþ” ni te li ðin de dir ve doð ru dan tü zel ki þi nin sý nýr la ma hak ký nýn düþ me si ne yol açar.
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Mad de 1344 - 1976 ta rih li Söz leþ me nin 12 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý ile 1992 ta rih li So -
rum lu luk Söz leþ me si nin V in ci mad de si nin be þin ci fýk ra sý na gö re, ge mi ma li ki ve ya si gor ta cý sý, fo -
na yö ne len bir ta le bi sulh yo luy la öde miþ se, bu ta lep ora nýn da ala cak lý ya ha lef olur. Do la yý sýy la bu
hü küm, ulu sal hu kuk lar da ki dü zen le me yi dik ka te al ma dan, doð ru dan bir ka nu ni ha le fi yet hâli te sis
et mek te dir. Bu na kar þý lýk, aný lan mad de de be lir ti len ki þi ler den baþ ka kim se le rin öde me yap ma sý ha -
lin de, 1976 ta rih li Söz leþ me nin 12 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sý ile 1992 ta rih li So rum lu luk Söz -
leþ me si nin V in ci mad de si nin al týn cý fýk ra sý þu dü zen le me yi ge tir mek te dir: Eðer uy gu la na cak ulu -
sal hu kuk, bu hal ler için de ka nu ni ha le fi yet ön gör müþ se, bu ha le fi yet 1976 ve 1992 ta rih li Söz leþ -
me ler ba ký mýn dan da ge çer li ola cak týr. Di ðer bir an la tým la, bu hal ler için ka nu ni ha le fi yet Söz leþ -
me de ön gö rül müþ de ðil dir; eðer ulu sal hu kuk böy le bir ha le fi ye ti dü zen le miþ se, an cak o ih ti mal de
1976 ve 1992 ta rih li Söz leþ me de bu ha le fi ye ti ta ný ya cak týr. Türk hu ku kun da, baþ ka sý nýn bor cu nu
öde yen kim se nin ha le fi ye ti hu su sun da, açýk bir ge nel hü küm yok tur. Ka nu ni ha le fi yet ile il gi li çe -
þit li özel hü küm le rin ör nek se me yo luy la ge niþ le ti lip baþ ka hal le re uy gu lan ma sý müm kün gö rül me -
mek te dir. Ko nu nun öne mi ve fon ala cak lý la rý nýn en ge niþ hi ma ye ye ka vuþ tu rul ma sý ný te mi nen, mad -
de de sa yý lan hal ler le sý nýr lý ola rak, her ih ti mal de ka nu ni ha le fi ye tin ka bul edil me si uy gun ola cak týr.
Böy le ce uy gu la ma da, fo na kar þý bir ta le bi sulh eden her kim se, sulh et ti ði ta le bi, ka nu ni ha lef sý fa -
týy la fo na kar þý der me yan ede bi le cek tir. Mad de bu amaç la ka le me alýn mýþ týr. An cak bu mad de ile,
fon borç lu su nun ve di ðer fon ala cak lý la rý nýn, mezkûr ala cak lý ya ve onun ka nu ni ha le fi ne kar þý ha iz
ol duk la rý iti raz ve def’ile re do ku nul muþ de ðil dir.

Mad de 1345 - 1976 ve 1992 ta rih li Söz leþ me ler uya rýn ca sý nýr la ma ya tâbi olan ala cak la rýn bir
kýs mý, ulu sal hu kuk lar da aynî ve ya þahsî te mi nat lar la ko run muþ tur. Bu te mi nat lar, ka nunî (örn. ge -
mi ala cak lý sý hak ký) ve ya akdî (örn. ge mi ipo te ði) ni te lik te ola bi lir. Böy le bir te mi nat ile ko run muþ
olan ala cak, baþ ka ala cak lar la pay laþ týr ma ya gir di ðin de, ön ce li ði ha iz olur. Öte yan dan, ka nunî re -
hin le rin ken di ara sýn da da bir sý ra la ma var dýr. Mil li hu kuk ku ral la rý uya rýn ca gün de me ge len bu ön -
ce lik le rin, 1976 ve ya 1992 ta rih li Söz leþ me ler uya rýn ca te sis edi len fon la rýn pay laþ tý rýl ma sýn da dik -
ka te alýn ma sý, için den çý kýl ma sý müm kün ol ma yan so run la ra yol açar. Bu ne den le her iki Söz leþ me,
fo nun, pay laþ týr ma ya ka bul edi len ala cak lý lar ara sýn da ga ra me ten pay edi le ce ði ku ra lý ný koy muþ tur
(1976 Söz leþ me si nin 12 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý ve 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si nin V
in ci mad de si nin dör dün cü fýk ra sý). Söz leþ me le rin bu açýk hü küm le ri ne rað men, hem Ýn gil te re’de
hem de Al man ya’da açýk ya sal ku ral lar sevk edil miþ ve fon pay laþ tý rý lýr ken, ala cak la rýn te mi nat la -
rý nýn dik ka te alýn ma ya ca ðý hük me bað lan mýþ týr. Bu dü zen le me ler, Ta sa rý açý sýn dan da isa bet li bu -
lun muþ ve bu amaç la mad de ka le me alýn mýþ týr.

Mad de 1346 - So rum lu lu ðun sý nýr lan ma sý için borç lu ta ra fýn dan te sis edi len bir fon, 1976 ta -
rih li Söz leþ me nin 11 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn üçün cü cüm le si uya rýn ca, mün ha sý ran sý -
nýr la ma ko nu su ala cak la ra tah sis edi lir. Fon te sis eden borç lu nun di ðer ala cak lý la rý, bu fo na el uza -
ta maz. Bu ku ral, âkid ül ke ler de bir de ði þik li ðe uð ra ma dan yü rür lü ðe kon muþ tur (CMI Ra po ru, s.
575). 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si ben zer bir hü küm ih ti va et me mek te dir. Oy sa bu ku ra lýn,
o Söz leþ me uya rýn ca te sis edi le cek fon lar hak kýn da da ge çer li ola ca ðý þüp he gö tür mez. Bu ko nu -
da bir te red dü de ma hal ver me mek üze re, mad de nin bi rin ci cüm le si dü zen len miþ tir. Hü küm de,
1976 ve 1992 ta rih li Söz leþ me ler ay rý ca be lir til miþ de ðil dir; çün kü Ta sa rý nýn hü küm le ri ne gö re
Söz leþ me le rin ký ya sen uy gu lan dý ðý hal ler var dýr ve bu hal ler de te sis edi len fon lar ba ký mýn dan da
ay ný ku ral ge çer li ol ma lý dýr. Bu ama cý tas rih et mek üze re, “mad de le re gö re te sis edi len fon lar” iba -
re si ter cih edil miþ tir.
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Hük mün ikin ci cüm le si, bi rin ci ve üçün cü cüm le ler de ki hü küm le ri bað la mak ama cýy la ge ti ril -
miþ tir. So rum lu lu ðu nu fon te si si su re tiy le sý nýr la yan borç lu nun di ðer ala cak lý la rý, fon pay laþ týr ma sý
bi te ne ka dar bu fo na mü ra ca at ede mez. An cak, pay laþ týr ma ta mam lan dýk tan son ra, bir ba ki ye nin
kal ma sý ha lin de, fo nu te sis eden kim se nin di ðer ala cak lý la rý bu ba ki ye yi ta kip ede bi lir. Bu ra da vur -
gu, “fo nu te sis eden kim se” üze rin de dir; ni te kim 1976 ve 1992 ta rih li Söz leþ me ler uya rýn ca fon te -
sis et me hak ký ný ha iz olan ki þi le rin ara sýn da so rum lu luk si gor ta cý la rý da bu lun mak ta dýr. Eðer si gor -
ta cý bu hü küm le re is ti na den fon te sis et miþ se, pay laþ týr ma dan son ra da bir ba ki ye kal mýþ sa, adý na
fon te sis edi len asýl borç lu nun ala cak lý la rý bu fo na el uza ta maz; fon si gor ta cý ta ra fýn dan te sis edil di -
ði için, ya ni te mi na týn mül ki ye ti si gor ta cý ya ait ol du ðu için, yal nýz ca si gor ta cý nýn di ðer ala cak lý la rý
ba ki ye yi ta kip ede bi lir.

Mad de 1347 - Bu mad de, fa ize iliþ kin iki hu su su dü zen le mek te dir. Bi rin ci fýk ra da, sý nýr lý so -
rum lu lu ða tâbi tu tu lan ala cak la ra yü rü tü len fa iz, ikin ci fýk ra da ise borç lu ta ra fýn dan te sis edi len fo -
nun fa izi hük me bað lan mýþ týr.

Borç lu ta ra fýn dan so rum lu lu ðun sý nýr lan dý rýl ma sý yo lu na gi dil di ðin de, ala ca ðýn fa izi hak kýn da
han gi ku ral la rýn ge çer li ola ca ðý tar týþ ma lý dýr. Yü rür lük te ki ulu sal hu kuk ba ký mýn dan, sý nýr lý so rum -
lu lu ðun uy gu lan dý ðý hal ler de, sý nýr la rý aþan ala cak lar, ek sik borç ha li ne ge lir; ek sik borç la ra ise fa -
iz yü rü tü le mez. Do la yý sýy la, so rum lu lu ðun sý nýr lan dý ðý hal ler de, sý ný rý aþan ala cak hak kýn da ka nu -
ni fa iz, te mer rüt fa izi ve ya da va fa izi iþ le ti le mez. Ne var ki, bu ku ra la uy gu la ma da ge rek ti ði gi bi
ria yet edil me di ði gö rül mek te dir. Di ðer yan dan, 1976 ve 1992 ta rih li Söz leþ me ler tah týn da so run da -
ha da kar ma þýk hâle gel miþ tir. 1976 ta rih li Söz leþ me nin 11 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci
cüm le si uya rýn ca, fon te sis edi lir ken, so rum lu luk sý ný rý na fa iz ek len me si ge rek mek te dir. Bu fa iz, so -
rum lu lu ða yol açan olay ta ri hin den fon te si si ta ri hi ne ka dar iþ le ti le cek tir. An cak ora ný tes pit edil miþ
de ðil dir. Bu na kar þý lýk, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me sin de bu ko nu da hü küm yok tur. Al man
ulu sal hu ku kun da, fai zin yal nýz ca fo nun te sis edil di ði ta ri he ka dar ta lep edi le bi le ce ði ne da ir ku ral,
1999 ta rih li Pay laþ týr ma Tü zü ðü nün 14 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý ka bul edil miþ tir; bu na rað -
men, fon te si sin den son ra ala cak la ra fa iz yü rü tül me si hu su sun da yo ðun tar týþ ma lar sür mek te dir. Ay -
rý ca, so rum lu lu ðun def’i yo luy la sý nýr lan dý ðý hal ler de, fa iz ta le bi nin ne ola ca ðý tü müy le ih ti laf lý dýr.
Ýn gi liz hu ku kun da ise, bu ko nu da bir be lir siz lik gö rül mek te dir.

Bu ne den le, Ta sa rý da ki hük mün bi rin ci fýk ra sý dü zen len miþ tir. Bu hü küm uya rýn ca, so rum lu luk
sý nýr la rý ný aþan ala cak lar, ek sik borç ni te li ði ni ka za na cak la rý için, fa iz he sa býn da dik ka te alýn maz.
Bu açý dan, so rum lu lu ðun fon te si si ve ya def’i yo luy la sý nýr lan dý rýl ma sý önem ta þý maz. Ala cak la ra
yü rü tü le cek fa iz ba ký mýn dan ise so run ge nel ku ral la ra bý ra kýl mak ta dýr. Bu ra da, 2004 sa yý lý Ýc ra ve
Ýflâs Ka nu nu nun 196 ncý mad de sin de ki ku ral ký ya sen iþ le ti le cek tir; do la yý sýy la, fa iz, pay laþ týr ma so -
nu na ka dar iþ ler, an cak öde me ler ya pý lýr ken ön ce asýl ala cak lar öde nir, son ra fa iz için fo nun ka la ný
kul la ný lýr.

Mad de nin ikin ci fýk ra sý fo na fa iz yü rü tül me si hak kýn da dýr. Te sis edi len fo nun fa iz ge tir me si,
uy gu la ma da açýk bir ih ti ya ca ce vap ver mek te dir. Ni te kim, çok sa yý da ala cak lý nýn söz ko nu su ol du -
ðu uyuþ maz lýk lar da, fo nun pay laþ tý rýl ma sý, çok uzun bir sü re ye ya yý la bi lir. Bu sü re için de fo na fa iz
yü rü tül me si, hem ala cak lý la rýn hem de borç lu nun le hi ne dir. 1976 ve 1992 ta rih li Söz leþ me ler de bu
hu su sa iliþ kin açýk hü küm yok tur. Bu hu sus ta do ða bi le cek te red düt le ri gi der mek üze re hük mün
ikin ci fýk ra sý dü zen len miþ tir. Fo nun bir ban ka te mi nat mek tu bu yo luy la te sis edil di ði hal ler de, te -
mi nat mek tu bun da, pay laþ týr ma so nu na ka dar fa iz yü rü tü le ce ði ne da ir bir ta ah hüt bu lun ma lý dýr; ak -
si hal de mah ke me ler te mi nat mek tup la rý ný ge ri çe vir me li dir.
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Mad de 1348 - Fon te si si hu su sun da gö rev, mah ke me le re ve ril miþ tir. Ta sa rý nýn 4 ün cü mad de -
si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben di uya rýn ca fon te si si “ti carî da va” sa yýl mýþ ve mah ke me le rin gö re vi,
5 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý na uy gun ola rak dü zen len miþ tir. Ti ca ret mah ke me si bu lun ma yan yer -
ler de ise, fo nun mik ta rý na ba kýl mak sý zýn as li ye hu kuk mah ke me si gö rev li dir; do la yý sýy la sulh hu -
kuk mah ke me si ne git mek müm kün de ðil dir.

Mad de nin ikin ci fýk ra sý, fon te si si için özel yet ki ku ral la rý ge tir mek te dir. Bu ku ral lar, mün ha -
sýr de ðil, ilâve yet ki li mah ke me ler ta yin et mek te dir. Ku ral ola rak fo nun, sý nýr lý so rum lu lu ða tâbi ala -
cak la rýn yar gý lan dý ðý mah ke me de te sis edil me si ge rek li de ðil dir. Esa sen, ala cak da va la rý nýn gö rül -
dü ðü mah ke me ile fo nun te sis edil di ði mah ke me yi ayýr mak, uy gu la ma da önem li bir ih ti ya cý kar þý -
lar. Bü tün ya ban cý ge mi ler ba ký mýn dan Ýs tan bul as li ye ti ca ret mah ke me si ne yet ki ta nýn ma sý, iki ge -
rek çe ye da yan mak ta dýr: bir yan dan bu mah ke me nin, de niz ka za la rý ko nu sun da en çok da va nýn gö -
rül dü ðü, do la yý sýy la en tec rü be li mah ke me ol ma sý; öte yan dan, olay la rýn ne re dey se ta ma mýn da fo -
nun, bir ban ka te mi nat mek tu bu ve ri le rek te sis edi le cek ol ma sý dýr. Ya ban cý ge mi ler de bu mek tup,
da ima ya ban cý bir ban ka nýn kont rga ran ti si ne is ti na den dü zen le ne cek tir; öy le olun ca da Tür ki ye’de -
ki mu ha bir ban ka nýn ge nel mer ke zi üze rin den iþ lem ya pý la cak týr. Ban ka ge nel mer kez le ri nin bü yük
ço ðun lu ðu da Ýs tan bul’da dýr. O hal de Ýs tan bul mah ke me si nin yet ki li sa yýl ma sý, ala cak lý la rýn da le -
hi ne ol mak üze re, bü yük bir za man ta sar ru fu sað la ya cak týr.

Mad de 1349 - Bu mad de uya rýn ca yar gý la ma mas raf la rý, 1976 ta rih li Söz leþ me ye ta raf olan ül -
ke le rin ço ðun da ol du ðu gi bi, fo nun dý þýn da tut muþ tur. Al man hu ku kun da bu dü zen le me için bil di -
ri len ge rek çe de þu dur: yar gý la ma mas raf la rý nýn top la mý, ge nel lik le, bü tün yar gý sal sü reç ler ta mam -
lan dýk tan son ra bel li ola cak, do la yý sýy la fo nun da ðý týl ma sý, ile ri de do ða cak mas raf la rý da gö zet mek
zo run lu lu ðu ne de niy le da ha güç bir hâle ge le cek tir. Bu se bep ler le, yar gý la ma mas raf la rý na iliþ kin ta -
lep ler, Alm. TK.’nýn 486 ncý pa rag ra fý nýn dör dün cü fýk ra sý nýn ikin ci ben di sý nýr la ma dý þý tu tul muþ -
tur. Kal dý ki, yar gý la ma mas raf la rý nýn da fon dan öde ne ce ði nin ka bul edil me si, borç lu yu hak sýz ye -
re hi ma ye eder. Eðer bu mas raf lar için sý nýr la ma ca iz olur sa, borç lu için her uyuþ maz lý ðý yar gý ya in -
ti kal et tir mek bir avan taj ha li ne ge le bi lir; na sýl sa sý nýr la ma bu lun du ðu na gö re, bu mas raf lar, borç lu
ba ký mýn dan cay dý rý cý ol mak tan çý kar. Bu se bep ler le, Türk hu ku kun da da, yar gý la ma ve ic ra mas raf -
la rý nýn fon dý þýn da tu tul ma sý zo run lu gö rül müþ tür. Bu ku ral hem 1976 hem de 1992 Söz leþ me le ri
ba ký mýn dan ge çer li dir.

SE KÝ ZÝN CÝ KI SIM
Cebrî Ýc ra Hak kýn da Özel Hü küm ler

1350 ilâ 1400 ün cü Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
18/04/1929 ta ri hin de ka bul edi len 1424 sa yý lý Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nun da ge mi le re iliþ kin tek bir

hü küm bu lun mak tay dý: 29 un cu mad de nin dör dün cü fýk ra sýn da yer alan “gay ri men kul ta bi ri ge mi -
le re de þa mil dir” hük mü. Bu hü küm, 28/09/1923 ta rih li “Bun des ge setz über das Schiff sre gis ter”
baþ lýk lý Ýs viç re Ka nu nu nun 54 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Me haz da ki hü küm
“si ci le ka yýt lý ge mi le rin ceb ri ic ra sý, ta þýn maz la rýn ceb ri ic ra sý na iliþ kin ku ral la ra gö re yü rü tü lür,
me ðer ki bu ka nun da ve ya tü zü ðün de baþ ka bir dü zen le me ye yer ve ril miþ ol sun” mea lin de dir. Ýs viç -
re’de, ge mi le rin ceb ri ic ra sý nýn si cil üze rin den yü rü tül me si nin se be bi coð ra fi dir; 1923 ta rih li Ka nu -
nun ge rek çe sin de de iþa ret olun du ðu gi bi, ge mi le rin Ýs viç re su la rý na ulaþ ma sý na fii len imkân yok -
tur; do la yý sýy la bü tün ceb ri ic ra ta sar ruf la rý ný ge mi si ci li üze rin den yü rüt mek zo run lu dur. De ni ze ký -
yý sý ol ma yan Ýs viç re’nin hu ku kun dan, üç ta ra fý de niz le çev ri li ül ke mi zin hu ku ku na alý nan bu ku ra -
lýn ka bu lü se be bi, son ra ki ya sa ma ça lýþ ma la rýn da göz den ka çý rýl mýþ týr. 09/06/1932’de ka bul edi len
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2004 sa yý lý ye ni Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nun da, çe þit li mad de le re “ge mi”ler le il gi li hü küm ler ser piþ ti ril -
miþ tir (ör ne ðin 91 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 92 nci mad de nin dör dün cü fýk ra sý gi bi). 6762 sa yý -
lý Türk Ti ca ret Ka nu nu ve 6763 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu nun Su re ti Tat bi ki ve Mer’iye ti Hak kýn -
da Ka nun la, ge mi le rin ceb ri ic ra sý na iliþ kin ye ni hü küm ler va ze dil miþ tir. An cak, bu hü küm le rin
önem li bir kýs mý, 2004 sa yý lý Ka nu nun 23 ün cü mad de si nin dör dün cü fýk ra sý uya rýn ca “si ci le ka yýt -
lý ge mi le rin bu ka nun ba ký mýn dan ta þýn maz sa yýl ma sý” il ke si kar þý sýn da ge rek siz di. Aný lan hü küm
uya rýn ca, Ka nu nun ta ma mý nýn uy gu lan ma sýn da “ge mi ler, gay ri men kul” ve “ge mi si ci li, ta pu si ci -
li” hük mün de sa yý lýn ca, ay rý ca ba zý hü küm le re (ör ne ðin 26 ncý mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 28 in ci
mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 29 un cu mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 91 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 136 ncý
mad de gi bi) “ge mi” ve “ge mi si ci li” söz cük le ri nin ek len me si hiç bir kat ký sað la ma mýþ týr. Üs te lik, 23
ün cü mad de de ki ge nel hük me rað men bu ek le me le rin ya pýl mýþ ol ma sý, o hük mün uy gu la ma ala ný -
na gi ren, ama “ge mi” ve ya “ge mi si ci li” söz cük le ri ne ay rý ca yer ve ril me yen mad de ler ba ký mýn dan
te red düt le rin doð ma sý na yol aç mýþ týr.

Öte yan dan, de ni ze ký yý sý ol ma yan Ýs viç re’den ik ti bas edil miþ olan 2004 sa yý lý Ka nu nun ba zý
hü küm le ri nin ge mi le re “gay ri men kul sa yýl sa lar bi le” uy gu lan ma sýn da be lir siz lik ler or ta ya çýk mýþ -
týr. Ge mi nin, 6762 sa yý lý Ka nu nun ge rek çe sin de de bil di ril di ði gi bi, uçak la bir lik te en faz la ha re ket
ha lin de bu lu nan eþ ya dan ol ma sý, ge mi le rin ceb ri ic ra sý nýn si cil esas alý na rak yü rü tül me sin de sý kýn -
tý la rýn or ta ya çýk ma sý na se be bi yet ver miþ tir.

2004 sa yý lý Ka nu nun, ge mi ler le il gi li borç la rýn tah si lin de il gi li le re ta ný dý ðý baþ lý ca ola nak ih ti -
ya ti ha ciz dir. Mil let le ra ra sý hu kuk ta da bu tür borç la rýn Türk hu ku kun da ol du ðu gi bi ih ti ya ti ha ciz
yo luy la te mi nat al tý na alýn ma sý yo lu na gi dil miþ ve bu hu sus iki mil let le ra ra sý söz leþ mey le dü zen len -
miþ tir. Tür ki ye, 1952 ta rih li Söz leþ me ye “ih ti ya ti ha ciz hak ký nýn sý nýr lan dý rýl dý ðý” ge rek çe siy le ka -
týl ma mýþ týr. Oy sa, ge mi ler de ih ti ya ti hac zin sý nýr lan dý rýl ma sý, bi linç li bir ter ci he ve Tür ki ye ba ký -
mýn dan da ko run ma sý ge re ken çý kar lar den ge si ne da yan mak ta dýr. 2004 sa yý lý Ka nu nun 257 nci mad -
de sin de borç lu nun bü tün ta þý nýr ve ta þýn maz mal la rý ný ih ti ya ten hac zet tir me de ala cak lý ya ta ný nan sý -
nýr sýz ola nak, de niz ti ca re ti nin ge liþ me si ni en gel le yen ni te lik te dir. Bir ge mi yal nýz ca, o ge mi ve ya
o ge mi nin iþ le til me si ve si le siy le or ta ya çý kan borç lar dan do la yý ih ti ya ten hac zet ti ri le bil me li dir. Ala -
cak lý la rýn ve ge mi nin se fe riy le il gi li kim se le rin çý kar la rý ný den ge le me ye yö ne lik bu çö züm,
12/03/1999 ta ri hin de Ce nev re’de ka bul edil miþ olan “Ge mi le rin Ýh ti ya ti Hac zi ne Ýliþ kin Mil let le ra -
ra sý Söz leþ me”de be nim sen miþ tir. Üs te lik bu Söz leþ me, Ta sa rý ya iþ len miþ olan “Ge mi ler Üze rin de -
ki Ým ti yaz lar ve Ýpo tek ler Hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me”yi ta mam la mak üze re ve o Söz leþ mey -
le uyu mun sað lan ma sý ama cýy la ka bul edil miþ tir.

2004 sa yý lý Ka nun da sü rek li ola rak de ði þik ler ya pýl ma sý se be biy le, de niz hu ku kun da ceb ri ic -
ra ya iliþ kin hü küm le rin top lu ca “de niz ti ca re ti” ki ta býn da ye ni bir ký sým için de top lan ma sý uy gun
gö rül müþ tür. Bu ký sým da, 2004 sa yý lý Ka nu nun hü küm le ri ne bir bü tün ola rak yol la ma yap mak ye -
ri ne, de niz hu ku ku ba ký mýn dan özel lik ta þý yan ceb ri ic ra ku ral la rý nýn ay rý ay rý ka le me alýn ma sý esa -
sý ka bul edil miþ tir; bu ký sým da hü küm bu lun ma yan hal ler de ise mezkûr Ka nu nun hü küm le ri ca ri
ola cak týr.

Mad de 1350 - Ya ban cý lýk un su ru nu içe ren de niz ti ca re ti uyuþ maz lýk la rýn da, han gi ül ke hu ku -
ku nun uy gu la na ca ðý, 2675 sa yý lý Mil let le ra ra sý Özel Hu kuk ve Usul Hu ku ku Hak kýn da Ka nun da be -
lir til mek te dir. An cak, ceb ri ic ra ya uy gu la na cak hu kuk, son yýl lar da ba zý te red düt le rin or ta ya çýk ma -
sý na yol aç mýþ týr. Bu iti bar la me se le nin, Ta sa rý nýn “De niz Ti ca re ti” baþ lýk lý Ki ta býn da “ceb ri ic ra”ya
tah sis edi le cek özel ký sým da dü zen len me si uy gun bu lun muþ tur. Mad de nin bu hük mü, 1993 ta rih li
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Ge mi ler Üze rin de ki Ým ti yaz lar ve Ýpo tek ler Hak kýn da Mil let le ra ra sý Söz leþ me nin 2 nci mad de si nin
ikin ci cüm le sin den alýn mýþ týr. Bu ku ral, Yar gý tay Hu kuk Ge nel Ku ru lu nun ka rar la rýn da da be nim -
sen miþ tir.

Mad de nin ikin ci cüm le si, 1993 ta rih li Söz leþ me nin 11 in ci mad de si ile 6762 sa yý lý Ka nu nun
1245 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da 2004 yý lýn da 5136 sa yý lý Ka nun la ya pý lan de ði þik lik ve 2004
sa yý lý Ka nu nun 125 in ci mad de si dik ka te alý na rak sevk edil miþ tir. Ku ral ola rak, 1993 ta rih li Söz leþ -
me ye gö re art týr ma yý ya pa cak mer ci ta ra fýn dan si ci le, ma li ke ve tes cil edil miþ hak sa hip le ri ne bil -
di rim ya pýl ma sý zo run lu dur. An cak, 1993 ta rih li Söz leþ me nin bu hük mü nün uy gu lan ma sýn da do ða -
bi le cek so run ve te red düt ler se be biy le, hük me bir ila ve ya pýl mýþ ve mez kur bil di ri min ya pýl ma sý hu -
su sun da “il gi li ler”e de yet ki ve ril miþ ay rý ca Ta sa rý nýn 1385 in ci mad de si ne pa ra lel bir uy gu la may -
la ilân usu lü de bir se çe nek ola rak ön gö rül müþ tür. Do la yý sýy la, ilân usu lü, mas ra fý il gi li ler ta ra fýn -
dan ve ril mek kay dýy la, iþ le til miþ se, ar týk art týr ma yý ya pan mer ci in ve ya il gi li le rin baþ ka ca bil di rim
yap ma zo run lu luk la rý yok tur. Bu þe kil þart la rý na uyul ma mýþ ise, ge mi si cil den ter kin edil me ye cek -
tir. 1993 ta rih li Söz leþ me nin ge tir di ði çað daþ ve çý kar lar den ge si ne uy gun çö züm, mil let le ra ra sý
alan da da ha yay gýn ka bul gör me ye baþ la yýn ca, “ilan” yön te mi tü müy le terk edi le bi le cek tir. 

Bu na kar þý lýk, ka nu ni ve ak di re hin le rin doð ma sý na ve so nuç la rý na han gi hu ku kun uy gu la na ca -
ðý, 2675 sa yý lý Mil let le ra ra sý Özel Hu kuk ve Usul Hu ku ku Hak kýn da Ka nun da ye ni hü küm ler le dü -
zen len di ðin den, Ta sa rý da bu hu sus ta ku ral sevk edil me si ne ge rek kal ma mýþ týr.

Mad de 1351 - Se ki zin ci Ký sým da, “de niz hu ku kun da cebrî ic ra”ya iliþ kin her hu sus dü zen len -
miþ de ðil dir. Ge nel ge rek çe de de be lir til di ði gi bi, amaç, de niz ti ca re ti hu ku kun da ceb ri ic ra nýn 2004
sa yý lý Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nu na gö re özel li ði olan hu sus la rý ný hük me bað la mak týr. Bu amaç la bi rin ci
fýk ra da, bu ký sým hü küm le ri ile aný lan Ka nun ara sýn da ki bað lan tý te sis edil miþ ve bu ký sým da hü küm
bu lun ma yan bü tün hu sus lar da 2004 sa yý lý Ka nu na mü ra ca at edi le ce ði açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur.
Do la yý sýy la, Ta sa rý nýn bu Kýs mý, ade ta 2004 sa yý lý Ka nu nun bir kýs mý gi bi dü þü nü le cek ve bu Ký -
sým da yer alan hü küm ler 2004 sa yý lý Ka nun da il gi li ol duk la rý mad de ler le bir ara da uy gu la na cak týr.

2004 sa yý lý Ka nu nun 23 ün cü mad de si nin dör dün cü fýk ra sý uya rýn ca ge mi le rin ta þýn maz sa yýl -
ma sý, hem Me denî  hu kuk il ke le riy le, hem de uy gu la may la çe liþ mek te dir. Te red düt le re yol açan bu
hü küm Ta sa rý ya alýn ma dý ðý gi bi, Ta sa rý nýn 936 ncý mad de si ile mad di va ký aya ve hu kuk ku ral la rý na
uy gun ola rak bü tün ge mi le rin ta þý nýr ol du ðu vur gu lan mýþ týr. An cak, ta þý nýr olan ge mi le re yi ne de
2004 sa yý lý Ka nu nun ta þýn maz la ra iliþ kin ba zý hü küm le ri nin uy gu lan ma sý ge rek ti ðin den, 937 nci
mad de nin bi rin ci fýk ra sý ile o hü küm ler sak lý tu tul muþ tur. Do la yý sýy la, Ta sa rý nýn cebrî ic ra ya iliþ kin
bu Kýs mý ve ge nel ola rak 2004 sa yý lý Ka nun uy gu la nýr ken, bü tün ge mi ler ta þý nýr hü küm le ri ne tâbi
tu tu la cak týr. Yal nýz ca is tis na en (örn. ye ni 1381, 1383 ün cü mad de ler uya rýn ca) ge mi le re, 2004 sa yý -
lý Ka nu nun ta þýn maz la ra iliþ kin bel li hü küm le ri uy gu la na cak týr. Bu ge rek çe ler kar þý sýn da, 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 1242 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn üçün cü ben di ne ge rek kal ma mýþ týr; ora da bil di -
ri len eþ ya nýn ceb ri ic ra sý, Ta sa rý nýn 936 ncý mad de sin de ki ge nel at fa uy gun ola rak ta þý nýr la rýn ic ra -
sý hak kýn da ki hü küm le re tâbi ola cak týr.

Ta sa rý nýn ge tir di ði bu ye ni dü zen le me ile 2004 sa yý lý Ka nun ara sýn da uyum suz luk doð ma sý ný
ön le mek üze re, Ta sa rý ya iliþ kin Uy gu la ma Ka nu nun da, 2004 sa yý lý Ka nun da ge çen “ge mi”, “ge mi
ipo te ði”, “ge mi ala cak lý sý hak ký” gi bi te rim le rin ve bun la ra iliþ kin dü zen le me le rin top lu ca çý kar týl -
dý ðý na iliþ kin bir hük me yer ve ril miþ tir.

2004 sa yý lý Ka nun ile Ta sa rý ara sýn da te rim bir li ði nin sað la na bil me si için, bu Ký sým hü küm le -
ri ka le me alý nýr ken 2004 sa yý lý Ka nu nun kav ram ve te rim le ri ne bað lý ka lýn mýþ týr. Ni te kim 2004 sa -
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yý lý Ka nun, bu Ta sa rý nýn ha zýr lan dý ðý dö nem ler de üst üs te de ði þik lik le re uð ra mýþ ve fa kat bir çok te -
ri mi (ör ne ðin; Ta sa rý nýn 1364 ün cü mad de si nin üst baþ lý ðýn da kul la ný lan “hac zin ya pýl ma sý” te ri mi,
2004 sa yý lý Ka nu nun 79 ilâ son ra ki mad de le rin de) mu ha fa za edil miþ tir. Bu se bep le, 2004 sa yý lý Ka -
nun da yer ve ri len te rim ler ter cih edil miþ, böy le ce bu Ký sým da ki hü küm ler le 2004 sa yý lý Ka nun da ki
dü zen le me ler ara sýn da bað lan tý nýn da ha da ko lay ve sü rat le ku ru la bil me si ne ola nak ta nýn mýþ týr.

1352 ilâ 1376 ün cü Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
Ge mi le rin ih ti ya ti hac zi, de niz hu ku ku uy gu la ma sýn da en çok so run la kar þý la þý lan sa ha lar dan

bi ri dir. Bu hu sus ta Yar gý tay ka rar la rý, ic ra uy gu la ma la rý ve bi lim sel gö rüþ ler ara sýn da sa yý sýz çe liþ -
ki ve tar týþ ma var dýr ve bun lar ha len sür mek te dir. Bu se bep le, “de niz hu ku kun da cebrî ic ra” hak kýn -
da ki ye ni ký sým da, ge mi le rin ih ti ya ti hac zi nin te fer ru at lý bir þe kil de dü zen len me si ge rek miþ tir. Bu
dü zen le me ya pý lýr ken, 1999 ta rih li Söz leþ me nin hü küm le ri esas alýn mýþ týr. Söz leþ me nin 2 nci mad -
de si nin dör dün cü fýk ra sý uya rýn ca, ih ti ya ti hac zin usu lü ne, ha ciz ka ra rý ve ren mah ke me nin hu ku ku
(lex fo ri) uy gu la na cak týr. Bu Söz leþ me nin lex fo ri’ye bý rak tý ðý hu sus lar da, 2004 sa yý lý Ka nu nun hü -
küm le ri dik ka te alý na rak, de niz ti ca re ti nin ih ti yaç ve þart la rý na uy gun özel ku ral lar sevk edil miþ tir.

Mad de 1352 - Bu hü küm, 1999 ta rih li Söz leþ me nin 1 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn -
mýþ; (p) ben di, özel lik le ban ka lar ta ra fýn dan ve ri len kre di ala cak la rý nýn (v) ben di kap sa mýn da bir re -
hin le te min edil miþ ol ma dýk la rý hal ler de bu ben de gi re cek le ri ni açýk la ya cak þe kil de ka le me alýn mýþ -
týr. Ta sa rý nýn 1353 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da, 2004 sa yý lý Ka nu nun sis te mi ne önem li bir
is tis na ge ti ril miþ tir: Bir ge mi nin ih ti ya ti hac zi, mu ac cel her tür lü ala cak için de ðil, mün ha sý ran Ta -
sa rý nýn 1352 nci mad de sin de sa yý lan de niz ala cak la rý için ta lep edi le bi le cek tir. Böy le ce ge mi ler sa -
de ce bel li ka te go ri ye gi ren ala cak lar için se yir den alý ko na bi le cek tir; di ðer ala cak lar dan do la yý ge -
mi nin ih ti ya ti hac zi ne ka rar ve ri le me ye cek tir.

De niz ala ca ðý kav ra mý ge mi ala ca ðý kav ra mýn dan da ha ge niþ olup ge mi ala cak la rý nýn ta ma mý,
Ta sa rý nýn 1352 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a), (b), (c), (i), (k), (n) ve (o) bent le ri uya rýn ca ay -
ný za man da de niz ala ca ðý teþ kil eder.

Mad de 1353 - Bi rin ci fýk ra, 1999 ta rih li Söz leþ me nin 1 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý ile 2 nci
mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rý gö zö nün de bu lun du ru la rak ka le me alýn mýþ týr. Söz leþ me nin
ama cý, ge mi le rin ale lýt lak her tür lü ala cak için alý kon ma la rý ný ön le mek tir. De niz ala cak la rý nýn te mi -
ni için baþ vu ru la cak ge çi ci hu kukî hi ma ye, Söz leþ me de “ar rest” ola rak ni te len di ril miþ tir. Ýn gi liz hu -
ku kun da kul la ný lan bu te rim, Türk hu ku kun da ih ti ya ti hac ze te ka bül et mek te dir. Se ki zin ci Ký sým da,
de niz ala cak la rýn dan do la yý ge mi nin ih ti ya ti hac zi ka bul edil miþ; bu na kar þý lýk, bu ne vi ala cak lar
için baþ ka her han gi bir ge çi ci hu kukî hi ma ye den ya rar la ný la ma ya ca ðý açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur.
Bu hü küm ile, özel lik le ha len “re hin te si si” ola rak isim len di ri len hu ku ka ay ký rý uy gu la ma nýn önü -
ne ge çil me si (Ta sa rý nýn 1377, 1380 ve 1381 in ci hü küm le riy le bir lik te) amaç lan mýþ týr.

Ýkin ci fýk ra hük mü ha zýr la nýr ken, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1242 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn
bi rin ci ben di göz önün de bu lun du rul muþ tur. Aný lan hü küm ge mi ala cak lý sý hak ký nýn bah þet ti ði ka -
nu ni re hin hak kýy la il gi li bu lun mak tay dý; bu se bep le ge mi ipo te ði ala cak lý la rý nýn, 2004 sa yý lý Ka nu -
nun 257 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ki ya sa ðýn kap sa mý na gir mek te ol du ðu ve ih ti ya ti ha ciz is -
te mek hak kýn dan mah rum bu lun duk la rý fik ri  sa vu nul mak tay dý. An cak dok trin ve uy gu la ma, it ti fak -
la, bu dü zen le me nin ye rin de ol ma dý ðý ný vur gu la mýþ týr. Bu ge nel ka bu le uy gun ola rak mad de nin
ikin ci fýk ra sýn da, “ak di re hin ler” için da hi ih ti ya ti ha ciz ta lep edi le bi le ce ði tas rih edil miþ tir. Esa sen,
de niz ala cak la rý nýn ara sýn da ak di ve ka nu ni re hin ler sa yýl mýþ ol du ðun dan (1352 nci mad de nin bi rin -
ci fýk ra sý nýn (a), (b), (c), (i), (k), (n), (o) ve (v) bent le ri), ay ný so nu ca Ta sa rý nýn 1352 nci mad de si
hük mün den ha re ket le za ten va rýl mak ta dýr; fa kat, bu hu su sun açýk ça ifa de edil me si uy gun gö rül müþ -
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tür. Böy le ce, 2004 sa yý lý Ka nu nun 257 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da re hin le te min edil miþ ala -
cak lý la ra ka pa týl mýþ olan ih ti ya ti ha ciz yo lu, Ta sa rý da ge mi ala cak lý la rý, ge mi ipo te ði ala cak lý la rý ve
ge mi üze rin de re hin ve ya ha pis hak ký sa hi bi olan di ðer bü tün re hin li ala cak lý lar için açýl mýþ týr.

Mad de nin üçün cü fýk ra sý, 1999 ta rih li Söz leþ me nin 2 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr.
Mad de nin dör dün cü fýk ra sý ise, ye ni bir hü küm ni te li ðin de olup, 1999 ta rih li Söz leþ me nin sis -

te mi ne uy gun ola rak, 2004 sa yý lý Ka nu nun 257 nci mad de sin de ih ti ya ti ha ciz ta lep edi le bil me si için
ön gö rü len þart la rý de ðiþ tir mek te dir. Ge mi ler için ka bul edi len özel usûle gö re, ala ca ðýn Ta sa rý nýn
1352 nci mad de sin de sý ra la nan ala cak lar dan ol ma sý, ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ve ril me si için ge rek li ve
ye ter li bir se bep tir; bu nun dý þýn da 2004 sa yý lý Ka nu nun 257 nci mad de si nin ih ti ya ti ha ciz ta lep ede -
bil mek için ara dý ðý þart lar ge mi le rin ih ti ya ti hac zin de aran ma ya cak týr.

Mad de nin be þin ci fýk ra sý, he nüz va de si gel me miþ olan ala cak lar için dü zen le me ge tir mek te dir.
Her ne ka dar 1999 ta rih li Söz leþ me de, de niz ala cak la rý nýn “mu ac ce li ye ti” ile il gi li açýk bir hük me
yer ve ril me me miþ se de, Söz leþ me ye iliþ kin kay nak lar dan, yal nýz ca mu ac cel de niz ala cak la rý için ih -
ti ya ti ha ciz hak ký nýn ta nýn dý ðý an la þýl mak ta dýr. Do la yý sýy la, mü ec cel de niz ala cak la rý ba ký mýn dan
ay rý bir dü zen le me ye git mek ge rek miþ tir. Bu amaç la, 2004 sa yý lý Ka nu nun 257 nci mad de si nin 4949
sa yý lý Ka nun ile de ði þik ikin ci fýk ra sý nýn ay nen uy gu lan ma sý na bir en gel gö rül me di ðin den, bu hu -
su su açýk lý ða ka vuþ tu ra cak be þin ci fýk ra Ta sa rý ya ek len miþ tir.

1354 ilâ 1358 in ci Mad de le re Ýliþ kin Ge nel Açýk la ma lar
Bu baþ lýk al týn da, ih ti ya ti ha ciz le il gi li yet ki ku ral la rý nýn ta ma mý bi ra ra ya top lan mýþ týr. Uy gu -

la ma da, ge mi ler hak kýn da ge çi ci hu kukî hi ma ye te min et mek için, en ko lay ve en ça buk mü ra ca at
yo lu ola rak “ala cak lý avu ka tý nýn yer le þim ye ri mah ke me si”nin de yet ki li ol du ðu gö rü þü sa vu nul -
mak ta dýr. Türk Usul hu ku ku sis te mi ne ay ký rý olan bu uy gu la ma ya ma ni ol mak ge rek miþ tir. Bu yüz -
den, ge mi le rin ih ti ya ti hac zi için, mün ha sýr yet ki ku ral la rý ka bul edil miþ tir. Bu ku ral lar, ge mi nin
bay ra ðý na ve yar gý la ma nýn ye riy le aþa ma sý na gö re fark lý dü zen len miþ tir.

Mad de 1354 - Ge mi le rin ih ti ya ti hac zin de yet ki li mah ke me le rin ta yi ni, uy gu la ma da so run la ra
yol aç mýþ týr. Bu so run la rý gi der mek üze re, Türk bay rak lý ge mi ler hak kýn da ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ver -
me ye mün ha sý ran yet ki li olan mah ke me ler bu mad de de gös te ril miþ tir. 

Mad de nin bi rin ci cüm le sin de, ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ver me ye ge mi nin bu lun du ðu yer mah ke me -
si nin yet ki li ol du ðu, bu kav ram açýk lan mak su re tiy le tas rih edil miþ tir. Bu nun ya nýn da ge mi bir Türk
ge mi si ci li ne ka yýt lý ise si cil ye ri mah ke me si, ka yýt lý de ðil se ge mi nin ma li ki nin yer le þim ye ri mah -
ke me si ve 941 in ci mad de nin üçün cü fýk ra sý na gö re tu tu lan özel bir si ci le ka yýt lý ise ki ra cý nýn yer -
le þim ye ri mah ke me si de ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ver me ye yet ki li dir.

Mad de 1355 - Bu mad de de bir si ci le ka yýt lý olup ol ma dý ðý na ba kýl mak sý zýn bü tün ya ban cý bay -
rak lý ge mi ler hak kýn da ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ver me ye mün ha sý ran yet ki li olan mah ke me ta yin edil -
miþ tir. Tür ki ye’de ki bir mah ke me nin ya ban cý bay rak lý ge mi ler hak kýn da ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ve re -
bil me si için, hac zi is te nen ge mi nin, o mah ke me nin yar gý çev re si için de se fe ri ne ara ver me si þar tý
aran mýþ týr. Böy le ce, mil let le ra ra sý de niz hu ku ku ile de niz ti ca re ti hu ku kun da tar týþ ma la ra se bep
olan, “uð rak sýz ge çiþ ya pan ge mi”nin tâbi ola ca ðý re jim hak kýn da ay rý ca bir ku ral sev ki ne ge rek gö -
rül me miþ tir; uð rak sýz ge çiþ ya pan bir ge mi ba ký mýn dan mad de nin ara dý ðý þart ye ri ne gel miþ ol maz,
do la yý sýy la Türk mah ke me le ri nin yet ki si de ku rul maz. Bu dü zen le me, 20/07/1936 ta rih li Mon trö
Söz leþ me si nin 2 ve 3 ün cü mad de le ri ne de tam ola rak uy mak ta dýr. Do la yý sýy la, Söz leþ me nin ön gör -
dü ðü an lam da “za rar sýz ge çiþ” ya pan ge mi ler hak kýn da her han gi bir mah ke me yar gý yet ki si ni ha iz
ol ma dý ðý için ih ti ya ti ha ciz ka ra rý da ve ri le meye cek tir. Bu na kar þý lýk za rar sýz ge çiþ sta tü sü nün bo -
zul ma sý ha lin de, mah ke me nin yar gý yet ki si de ku ru la bi le cek tir.
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Mad de 1356 - 1999 ta rih li Söz leþ me nin 2 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn dan alýn mýþ týr. Mad -
de ye sa de ce mad de le re ya pý lan yol la ma ek len miþ tir. Ýh ti ya ti ha ciz ka ra rý ver me ye yet ki li olan mah -
ke me le ri be lir le yen 1354 ilâ 1355 in ci mad de le re ya pý lan atýf ek len miþ tir. Uy gu la ma da, özel lik le
söz leþ me le re da ya nan de niz ala cak la rý nýn esa sý hak kýn da ka rar ver me ye yet ki li mah ke me yi gös te -
ren yet ki ve ya tah kim an laþ ma la rý nýn ya pýl ma sý yay gýn dýr. Ke za, 2675 sa yý lý Mil let le ra ra sý Özel Hu -
kuk ve Usul Hu ku ku Hak kýn da Ka nun hü küm le ri da ire sin de, bu ala cak la ra ya ban cý bir hu ku kun uy -
gu lan ma sý da sýk lýk la ka rar laþ tý rýl mak ta dýr. Bu hal ler de, de niz ala ca ðý nýn te mi ni için Ta sa rý nýn 1354
ilâ 1355 in ci mad de le ri ne gö re yet ki li olan mah ke me ler den ge mi hak kýn da ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ta -
lep et me hak ký nýn bu lu nup bu lun ma dý ðý ba zý te red düt le re yol aç mýþ týr. Yar gý tay bu so ru ya olum lu
ya nýt ver miþ tir. 1999 ta rih li Söz leþ me nin 2 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da da ay ný çö züm be nim -
sen miþ tir. Do la yý sýy la, ih ti la fýn esa sý hak kýn da tah kim yo lu na baþ vu rul ma sý ka rar laþ tý rýl mýþ ve ya ya -
ban cý bir ül ke nin mah ke me si yet ki len di ril miþ ol sa da hi, ge mi nin ih ti ya ti hac zi için 1354 ilâ 1355
in ci mad de ler de gös te ri len mah ke me le re mü ra ca at edi le bi le cek tir; ay ný ku ral, ala ca ðýn esa sý hak kýn -
da ya ban cý bir hu ku kun uy gu lan ma sý nýn ka rar laþ tý rýl dý ðý hal ler de de ge çer li dir. 1354 ilâ 1355 in ci
mad de ler, Mil let le ra ra sý Tah kim Ka nu nu uya rýn ca ha kem le re ta nýn mýþ olan ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ver -
me yet ki si ni kal dýr dý ðýn dan, o Ka nu na gö re yü rü tü le cek tah kim yar gý la ma la rýn da da 1357 nci mad -
de ge çer li ola cak, do la yý sýy la ge mi hak kýn da ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ver me ye mün ha sý ran Ta sa rý nýn
aný lan mad de le rin de sa yý lan mah ke me ler yet ki li ola cak týr.

Mad de 1357 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da, 1086 sa yý lý Hu kuk Usu lü Mu ha ke me le ri Ka nu nun -
da yer alan yet ki ku ra lý tek rar lan mak ta dýr. Ýkin ci fýk ra da 1356 ncý mad de ye gö re, ala ca ðýn esa sý hak -
kýn da tah ki me ve ya yurt dý þýn da yar gý yo lu na baþ vu rul ma sý nýn ka rar laþ tý rýl mýþ ol du ðu hal ler de da hi,
Ta sa rý nýn 1354 ve 1355 in ci mad de le ri uya rýn ca Türk mah ke me le ri nin yet ki si nin de vam et ti ði açýk -
lan mak ta dýr. Do la yý sýy la, da ha ön ce ha kem hu zu run da ve ya ya ban cý bir mah ke me de da va açýl mýþ ve -
ya açý lan bir da va sü rer ken ge mi 1354 ve 1355 in ci mad de ler de be lir ti len mah ke me le rin yet ki si ala -
ný na gir miþ se, bu mah ke me ler den ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ta lep edi le bi le cek tir. Ay ný za man da, 4686 sa -
yý lý Mil let le ra ra sý Tah kim Ka nu nu nun 6 ncý mad de si ile ha ke me ve ril miþ olan ih ti ya ti hac ze ka rar
ver me yet ki si Ta sa rý nýn bu hük müy le ge mi le rin ih ti ya ti hac zi ba ký mýn dan kal dý rýl mýþ ol mak ta dýr.

Mad de 1358 - 2004 sa yý lý Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nu nun 258 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý uya rýn -
ca, ih ti ya ti ha ciz ta le bi üze ri ne du ruþ ma açý lýp açýl ma ma sý mah ke me nin tak di ri ne bý ra kýl mýþ týr. Bu
ku ral, ge mi le rin de niz ala cak la rý ný te mi nat al tý na al mak için ih ti ya ten hac ze dil me le ri ha lin de de uy -
gu la na cak týr. Ge nel ola rak ge mi le rin li man lar da ký sa sü re ler için bu lu na cak ol ma la rý se be biy le, mü -
ra ca at la rýn bü yük ço ðun lu ðu, bu gün ol du ðu gi bi, du ruþ ma açýl ma dan so nuç lan dý rý la cak, ya ni ih ti -
ya ti ha ciz ka ra rý borç lu nun gý ya býn da ve ri le cek tir. Borç lu nun ken di si din len me den ve ri len ih ti ya ti
ha ciz ka ra rý na kar þý iti ra zý, 2004 sa yý lý Ka nu nun 265 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, üçün cü ki -
þi le rin iti ra zý ise, ay ný mad de nin ikin ci fýk ra sýn da dü zen len miþ tir. 1999 ta rih li Söz leþ me, gý yap ta ve -
ri len ih ti ya ti ha ciz ka ra rý na iti raz usu lü ne iliþ kin bir hü küm ih ti va et me mek te dir; yal nýz ca, 4 ün cü
mad de nin al týn cý fýk ra sýn da, ge mi nin ser best bý ra kýl ma sý için Ta sa rý nýn 1370 ilâ 1371 in ci mad de le -
ri uya rýn ca te mi nat ve ril miþ ol du ðu hal ler de, bu te mi nat lar la il gi li de ði þik lik baþ vu ru la rý dü zen len -
miþ tir. Ta sa rý nýn 1358 in ci mad de sin de, 2004 sa yý lý Ka nu nun ge nel ola rak iti ra zý dü zen le yen hük -
müy le 1999 ta rih li Söz leþ me nin te mi nat la ra iti raz hak kýn da ki özel hük mü bi ra ra ya ge ti ril miþ tir. 

Bi rin ci fýk ra da, 2004 sa yý lý Ka nu nun 265 in ci mad de si nin ilk iki fýk ra sý bir leþ ti ri le rek, özel bir
dü zen le me vü cu da ge ti ril miþ tir. Bir ge mi nin ih ti ya ten hac ze dil me si ha lin de, çok sa yý da ki þi nin
men fa ati ih lal edi le bi lir. Bu ki þi le re, 2004 sa yý lý Ka nu nun 265 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da, ih -
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ti ya ti hac zin da yan dý ðý se bep le re ve te mi na ta iti raz et me hak ký ta nýn mýþ, bu na kar þý lýk mah ke me nin
yet ki si ne iti raz hak ký bi rin ci fýk ra uya rýn ca yal nýz ca borç lu ya ta nýn mýþ týr. Ge mi le rin ih ti ya ti hac zin -
de böy le bir tef ri kin ye rin de ol ma ya ca ðý dü þü nül müþ tür. Bu se bep le, 1358 in ci mad de nin bi rin ci fýk -
ra sýn da “ki þi le rin iti raz la rý” iba re si ter cih edi le rek, men fa ati ih lal edi len her ke sin, bü tün iti raz se -
bep le ri ni ile ri sü re bi le ce ði tas rih edil miþ tir. Ýti raz la rý ka ra ra bað la ya cak olan mah ke me, se çim lik
ola rak be lir len miþ tir. Eðer uyuþ maz lý ðýn esa sý hak kýn da he nüz da va açýl ma mýþ sa, iti raz la rý, ih ti ya ti
ha ciz ka ra rý ný ve ren mah ke me 2004 sa yý lý Ka nu nun 265 in ci mad de sin de be lir ti len usu le gö re ka ra -
ra bað la ya cak týr; bu na kar þý lýk esas hak kýn da Tür ki ye’de bir mah ke me de da va açýl mýþ sa, ih ti ya ti ha -
ciz ka ra rý na iti raz lar da esa sa ba kan mah ke me ta ra fýn dan ka ra ra bað la na cak týr; bu nun dý þýn da ki hal -
ler de ise, ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ný ver miþ olan mah ke me iti raz la rý ka ra ra bað la ma ya yet ki li ol mak ta
de vam ede cek tir. 

Mad de nin ikin ci fýk ra sý, 1999 ta rih li Söz leþ me nin 4 ün cü mad de si nin al týn cý fýk ra sýn dan alýn -
mýþ olup, mah ke me le rin yet ki si hak kýn da mad de nin bi rin ci fýk ra sý na yol la ma da bu lu nu la rak ta -
mam lan mýþ týr. Ýkin ci fýk ra da ay rý ca, 1369 un cu mad de ye gi ren is tih kak id di ala rý hak kýn da da bu
mad de de ön gö rü len mah ke me le rin yet ki li ol du ðu açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. Ni te kim 2004 sa yý lý
Ka nu nun 96 ve son ra ki mad de le rin de dü zen le nen is tih kak id di ala rý na iliþ kin usul, ge mi le rin ih ti ya -
ti hac zi için uy gun gö rül me miþ tir. Han gi ge mi le rin hac ze di le bi le ce ði ni dü zen le yen 1369 un cu mad -
de, mad di de niz hu ku ku ba ký mýn dan uz man lýk ge rek ti ren bir in ce le me yi ön gör mek te dir. Do la yý sýy -
la bu in ce le me nin de, ge mi hak kýn da ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ver me ye gö rev li olan uz man mah ke me de
(Ta sa rý nýn 5 in ci mad de si) ya pýl ma sý zo run lu gö rül müþ tür.

Mad de 1359 - Bu mad de, ih ti ya ti hac zi ta mam la mak üze re 2004 sa yý lý Ka nu nun 264 ün cü
mad de si uya rýn ca ya pý la cak ta kip ve ya açý la cak da va ba ký mýn dan se çim lik bir yet ki ku ra lý koy mak -
ta dýr. Bu ku ral, 1999 ta rih li Söz leþ me nin 7 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ ve ic ra ta ki -
bi ne iliþ kin bir ek le mey le ta mam lan mýþ týr. Bir ge mi nin ih ti ya ti hac zin den son ra açý la cak da va ve ya
ya pý la cak ta kip hak kýn da, il gi li ka nun la rýn ge nel ku ral la rý ge çer li dir. Bu ku ral la ra gö re yet ki li olan
mah ke me le rin ya ný na, Söz leþ me nin 7 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý doð rul tu sun da, ih ti ya ti ha ciz
ka ra rý ný ver miþ olan mah ke me ek len miþ tir. Bu yet ki ku ra lý, ala ca ðýn esa sý hak kýn da bir yet ki söz -
leþ me si nin ve ya tah kim an laþ ma sý nýn bu lun du ðu hal ler de uy gu la na ma ya cak týr.

Mad de 1360 - Bir ge mi nin ih ti ya ti hac zin den son ra, bir yet ki ve ya tah kim þar tý ve ya söz leþ -
me si uya rýn ca yurt dý þýn da da va açýl mýþ sa, is tih sal olu na cak bir ya ban cý mah ke me ve ya ha kem ka -
ra rý nýn Tür ki ye’de ten fi zi ta lep edi le bi le cek tir. Ta sa rý nýn 1360 ýn cý mad de sin de, bu ten fiz da va sý ný
gör me ye yet ki li mah ke me ta yin edil miþ tir. Mad de dü zen le nir ken 1999 ta rih li Söz leþ me nin 7 nci
mad de si nin be þin ci ve al týn cý fýk ra la rý dik ka te alýn mýþ, an cak 2675 sa yý lý Mil let le ra ra sý Özel Hu kuk
ve Usul Hu ku ku Hak kýn da Ka nu nun 35 in ci ve 38 in ci mad de le rin de yer alan ay rýn tý lý dü zen le me -
nin tek ra rýn dan ka çý nýl mýþ týr.

Mad de 1361 - 2004 sa yý lý Ka nu nun 258 in ci mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn da dü zen len miþ
olan bu yet ki ku ra lý, 1999 ta rih li Söz leþ me nin 6 ncý mad de si nin ikin ci ilâ dör dün cü fýk ra la rý doð rul -
tu sun da Ta sa rý da dü zen len miþ tir.

Mad de 1362 - 1999 ta rih li Söz leþ me de, ala cak lý nýn bir de niz ala ca ðý na da yan ma sý, esas iti ba -
rýy la, ge mi hak kýn da ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ve ril me si için ye ter li gö rül müþ tür. Ta sa rý da da ge nel ola -
rak bu sis tem ko run muþ tur. Ala cak lý ya, 2004 sa yý lý Ka nu nun 258 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn
ikin ci cüm le sin de yük len miþ olan aðýr laþ tý rýl mýþ “ka na at ge tir me” kül fe ti, Ta sa rý nýn 1362 nci mad -
de sin de ha fif le til miþ tir. Bu na gö re ala cak lý nýn, ala ca ðý nýn 1352 nci mad de de yer alan lis te ye gir di -
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ði ve pa ra sal de ðe ri hu sus la rýn da mah ke me de ka na at uyan dýr ma sý ge re kir. Ala ca ðýn 1352 nci mad -
de de sa yý lan de niz ala cak la rýn dan ol ma sý, bi za ti hi ih ti ya ti ha ciz se be bi dir. Bu ra da, bir yan dan ala -
cak lý nýn du ru mu ko lay laþ tý rýl mak ta, di ðer yan dan Ta sa rý nýn 1363 ün cü mad de sin de yer alan gü ven -
ce yü küm lü lü ðü ne de niy le, da ha bü yük bir ri zi ko al tý na so ku la rak aðýr laþ tý rýl mak ta dýr. 

Mad de 1363 - 2004 sa yý lý Ka nu nun 259 un cu mad de si uya rýn ca ve ril me si ge re ken te mi nat, uy -
gu la ma da ge nel lik le, ala ca ðýn bel li bir yüz de siy le (yüz de on ilâ yüz de kýrk ara sý) ifa de edil mek te -
dir. An cak bu uy gu la ma, de niz ti ca re ti nin ih ti yaç la rý na ce vap ver me mek te dir. Ör ne ðin ala ca ðýn beþ -
bin Türk Li ra sý teþ kil et ti ði hal ler de beþ yüz Türk Li ra sý tu ta rýn da bir te mi nat, ge mi nin bir gün lük
mas ra fý ný bi le kar þý la ma ya cak týr; bu na kar þý lýk, ala ca ðýn on mil yar Türk Li ra sý tu ta rýn da ol du ðu hal -
ler de, bir mil yar Türk Li ra sý te mi na ta hük met mek, ala cak lý için yar gý ya mü ra ca atý imkânsýz ha le ge -
ti re cek tir. Bu te mi nat, 2004 sa yý lý Ka nu nun 259 un cu mad de sin de “borç lu nun ve üçün cü þah sýn bu
yüz den uð ra ya cak la rý bü tün za rar lar”ý kar þý la mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. Uð ra ný la bi le cek za rar,
ge mi nin hac ze dil miþ ol ma sý so nu cun da âtýl kal ma sýn dan kay nak la nan mas raf lar ve ka zanç ka yýp la -
rý dýr. Do la yý sýy la, ala cak lý nýn ya tý ra ca ðý te mi na týn da bu za rar ka lem le ri dik ka te alý na rak be lir len -
me si ge rek mek te dir. Ýh ti ya ti ha ciz ka ra rý için ya pý lan mü ra ca at aþa ma sýn da mah ke me yi bu ko nu da
bir tak dir de bu lun mak kül fe tin den kur tar mak ge rek li dir. Bu amaç la, çok sa yý da ya ban cý hu kuk ta be -
nim se nen bir yön tem, Ta sa rý nýn 1363 ün cü mad de si ne alýn mýþ týr. Bu na gö re, ala cak lý her hal de on -
bin Özel Çek me Hak ký tu ta rýn da bir te mi na tý mah ke me ye ya týr mak zo run da dýr. Bu mik tar, mü ra ca -
at ta ri hin de Mer kez Ban ka sý ta ra fýn dan Res mi Ga ze te de ilân edi len pa ri te üze rin den Ye ni Türk Li -
ra sý na çev ri le cek tir. Ala cak lý bu te mi na tý nak den ve ya te mi nat mek tu bu ver mek su re tiy le ya hut
mah ke me ce uy gun gö rü le cek baþ ka þe kil ler de ve re bi lir. Bu te mi nat ve ril me den, mah ke me ih ti ya ti
ha ciz mü ra ca atý ný in ce le ye mez. Ala cak lý, da ha son ra mah ke me ye mü ra ca at ede rek, ala ca ðý nýn mik -
ta rý nýn dü þük ol ma sý ve ya baþ ka se bep ler le te mi na týn in di ril me si ni dör dün cü fýk ra uya rýn ca ta lep
ede bi le cek tir. 

Mad de nin ikin ci fýk ra sý uya rýn ca, ih ti ya ti ha ciz ka ra rý in faz edil me den ön ce ve ya uy gu lan dýk -
tan son ra, te mi nat mik ta rý nýn art tý rýl ma sý nýn ta lep edil me si müm kün dür. Mah ke me, te mi nat mik ta -
rý ný art tý rýr ken, ih ti ya ti ha ciz se be biy le or ta ya çý kan mas raf ve ka zanç ka yýp la rý ný dik ka te alýr; te mi -
na týn art tý rýl ma sý na ka rar ve rir se, ek te mi na týn han gi sü re için de ve ril me si ge rek ti ði ni de be lir ler. Ek
te mi nat sü re sin de ve ril mez se, ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ken di li ðin den kal kar.

Ta sa rý nýn 1352 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (o) ben di uya rýn ca de niz ala cak lý sý olan ge mi
adam la rý, ay ný za man da 1320 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben di uya rýn ca ge mi ala cak lý sý sý -
fa tý ný da ha iz dir. Sos yal ko num la rý ve eko no mik du rum la rý iti ba rýy la, ge mi adam la rý nýn te mi nat ya -
týr mak yü küm lü lü ðün den mu af tu tul ma la rý ge rek miþ, bu hu sus üçün cü fýk ra da dü zen len miþ tir.

Mad de 1364 - 2004 sa yý lý Ka nu nun 261 in ci mad de sin den uyar lan mýþ týr; an cak ge mi le rin li -
man lar da ki ký sa sü re li bek le me le ri dik ka te alý na rak, in fa zý is te me sü re si üç gü ne in di ril miþ ve ge -
mi nin bu lun du ðu yer ic ra da ire si nin da hi yet ki li ol du ðu hük me ek len miþ tir.

Mad de 1365 - Bi rin ci fýk ra, 2004 sa yý lý Ka nu nun 79 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn -
mýþ, an cak ge mi le rin ký sa sü re li bek le me le ri ne de niy le hac zin der hal ya pýl ma sý ku ra lý ge ti ril miþ tir.

Ýkin ci fýk ra da, 2004 sa yý lý Ka nu nun 51 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan ku ral lar, ge -
mi le rin li man lar da ký sa sü re kal ma la rý ne de niy le uyar lan mýþ ve ih ti ya ti hac zin ge ce ve res mi ta til
sa yý lan za man lar da da hi ya pý la bi le ce ði açýk ça bil di ril miþ tir.

Mad de 1366 - Bi rin ci fýk ra da, ih ti ya ti hac zin na sýl uy gu la na ca ðý ge mi ler ba ký mýn dan özel bir
hü küm le dü zen len miþ tir. Uy gu la ma da, ge mi le rin bay ra ðý na ve si ci le ka yýt lý olup ol ma ma la rý na gö -
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re ih ti ya ti ha ciz ka ra rý uy gu la nýr ken han gi mu ha fa za ted bir le ri nin alý na ca ðý te red düt le re yol aç mak -
tay dý. Bir ge mi nin mu ha fa za al tý na alýn ma sýn da bay ra ðý nýn ve si ci li nin öne mi bu lun ma dý ðýn dan, Ta -
sa rý nýn bu hük müy le bü tün ge mi ler ay ný yek ne sak dü ze ne tâbi tu tul muþ tur.

Ýkin ci fýk ra, 2004 sa yý lý Ka nu nun 262 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de ki ku -
ra lý de ðiþ tir mek te dir, çün kü ic ra mü dü rü ge mi nin de ðe ri ni bi le bi le cek du rum da de ðil dir. An cak ge -
mi nin de ðe ri nin bir an ön ce tes pit edil me sin de ta raf la rýn men fa ati bu lu na bi le ce ðin den, ih ti ya ti hac -
zin uy gu lan ma sýn dan son ra, ta raf lar dan her han gi bi ri nin ic ra mah ke me si ne baþ vu ra rak de ðer tes pi -
ti ni ta lep et me si yo lu açýl mýþ týr. Böy le bir de ðer tes pit iþ le mi ne mut la ka bü tün il gi li le rin da vet edil -
me si ge rek li gö rül müþ tür.

Üçün cü fýk ra, ih ti ya ti ha ciz ka ra rý na en ge niþ þe kil de ale ni yet ka zan dýr mak ve ge rek ti ðin de ida -
ri ted bir le rin alýn ma sý ný sað la mak üze re dü zen len miþ ye ni bir hü küm dür.

Dör dün cü fýk ra, 2004 sa yý lý Ka nu nun 91 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ ve ya ban -
cý bay rak lý ge mi ler hak kýn da, yi ne ale ni yet sað la ma ya ma tuf, kon so los lu ða bil di rim zo run lu lu ðu ek -
len miþ tir.

Mad de 1367 - Ta sa rý nýn 1354 ün cü mad de si ne gö re ih ti ya ti ha ciz mü ra ca atý, si cil ve ya yer le -
þim ye ri mah ke me si ne ya pý la bi le cek tir; do la yý sýy la, mü ra ca atýn ya pýl dý ðý ve ya ka ra rýn ve ril di ði an -
da ge mi se fer de bu lu na bi le cek tir. 1354 ün cü mad de nin ikin ci bir se çe nek ola rak atýf yap tý ðý 1355
in ci mad de uya rýn ca ya pý la cak mü ra ca at lar da, ge mi nin, o mah ke me nin yar gý çev re si için de se fe ri -
ne ara ver miþ ol ma sý þart týr. An cak, mü ra ca atýn ya pýl dý ðý ân ile ka ra rýn ve ril di ði ân ara sýn da sa at ler
ge çe bi lir ve bu es na da ge mi ye ni den sey re baþ la mýþ ola bi lir. Bü tün bu hal ler de, ih ti ya ti ha ciz ka ra -
rý nýn uy gu la na ca ðý an da, ge mi li man da bu lun ma ya bi lir. Böy le bir du rum da na sýl ha re ket edi le ce ði -
ni 1367 nci mad de ta yin et mek te dir. Bu mad de de yal nýz ca bay rak ba ký mýn dan bir ayý rým ya pýl mýþ -
týr. Türk bay rak lý bü tün ge mi ler de, mu ha tap lar Tür ki ye’de bu lu na ca ðýn dan, on la ra (a) ben din de be -
lir ti len ih tar la rýn teb lið edil me si ye ter li ola cak týr. Bu na kar þý lýk ya ban cý bay rak lý bü tün ge mi ler, Tür -
ki ye Cum hu ri ye ti’nin yar gý ege men li ði ni kul la na bi le ce ði ka ra su la rýn dan çý kýn ca ya ka dar sa hil gü -
ven lik ko mu tan lý ðý ta ra fýn dan ta kip edi le rek dur du ru la bi le cek ve em ni yet li bir ye re de mir le me ta li -
ma tý ve ri le bi le cek tir. Bu dü zen le me le rin ka bu lüy le bir lik te, 6762 sa yý lý Ka nu nun 892 nci mad de si -
ne ih ti yaç kal ma mýþ týr; ge mi “dur du ðu” sü re ce ih ti ya ti ha ciz ka ra rý uy gu la na bi lir; ge mi nin ha re ket
et ti ði an dan iti ba ren de, bay ra ðý na gö re, mad de de ki þýk lar dan uy gun olan tat bik edi le cek tir. 

Mad de 1368 - 2004 sa yý lý Ka nu nun 92 nci mad de si nin ilk üç fýk ra sýn dan uyar la na rak alýn mýþ -
týr. Mad de nin ikin ci fýk ra sý ic ra da ire si nin ted bir al ma yet ki si ni “ba kým”a da teþ mil et miþ tir. Uy gu -
la ma da, ge mi le rin ha ciz ne de niy le uzun sü re âtýl kal dýk la rý hal ler de, çe þit li ta mi rat iþ le ri zo run lu ha -
le ge le bil mek te dir; ye ni dü zen le me sa ye sin de ic ra da ire si bu ta mi ra týn yap tý rýl ma sý için ge rek li yet -
ki ye ka vuþ tu rul muþ tur. Ay rý ca, ya ban cý ül ke ler de ki uy gu la ma da sýk lýk la kar þý la þý lan, mah cuz ge mi -
nin si gor ta sý da ic ra da ire si ta ra fýn dan yap tý rý la bi le cek tir. 

Mad de 1369 - Ta sa rý nýn 1353 ün cü mad de sin de ta nýn mýþ olan ih ti ya ti ha ciz hak ký nýn han gi ge -
mi ler üze rin de kul la ný la bi le ce ði, 1999 ta rih li Söz leþ me nin 3 ün cü mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk -
ra la rýn da dü zen len miþ tir. Bu hü küm ler mad de ye alýn mýþ týr.

Bi rin ci fýk ra nýn (b) ben din de me haz dü zen le me “ge mi nin ma li ki ve ya ki ra cý sý ise” söz cük le ri -
ne yer ver miþ tir. An cak me haz hük mün (Ta sa rý ya alýn ma sý na ge rek ol ma yan) üçün cü fýk ra sý na gö -
re, ki ra cý nýn bor cu için ge mi ki ra day ken ih ti ya ti ha ciz uy gu la na bil me si için, böy le bir ih ti ya ti hac -
zi ta ki ben ceb ri sa tý þýn mil li hu ku ka gö re müm kün ol ma sý ge rek mek te dir. Oy sa Türk hu ku kun da, ki -
ra cý nýn bor cu için ma li kin ge mi si nin sa týl ma sý yal nýz ca ge mi ala cak lý sý hak la rý nýn ta nýn dý ðý hal ler -
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de müm kün dür. 1999 ta rih li Söz leþ me nin 9 un cu mad de si ne gö re, Söz leþ me de ki hü küm ler, ye ni ge -
mi ala cak la rý nýn ya ra týl dý ðý an la mý na gel me ye cek tir. Do la yý sýy la Söz leþ me nin 3 ün cü mad de si nin
bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de yer ve ri len dü zen le me de bir ge mi ala ca ðý nýn te si si þek lin de yo rum -
lan ma ya cak týr. Bu sap ta ma lar çer çe ve sin de, ge mi nin ki ra sý nýn de vam et ti ði sü re için de ki ra cý nýn
bor cu için ge mi nin ih ti ya ti hac zi ne ola nak ta nýn ma sý Türk hu ku ku ba ký mýn dan müm kün de ðil dir.
Bu se bep le mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de, yal nýz ca, þah si borç lu ki ra cý nýn da ha son ra ge -
mi nin mül ki ye ti ni el de et ti ði hal le ri kar þý la ya cak bir hük me yer ve ril miþ tir.

Öte yan dan, yu ka rý da 1358 in ci mad de nin ge rek çe sin de de be lir til di ði gi bi, 1369 un cu mad de -
nin kap sa mý na gi ren is tih kak id di ala rý hak kýn da 1358 in ci mad de de gös te ri len mah ke me ler yet ki li dir.

Mad de 1370 - Ýh ti ya ten hac ze di len ge mi nin te mi nat kar þý lý ðý ser best bý ra kýl ma sý hu su sun da,
2004 sa yý lý Ka nu nun sis te mi ne uy gun ola rak, Ta sa rý da da iki ih ti mal ön gö rül müþ tür. Bi rin ci ih ti mal -
de, gü ven ce ge mi nin ye ri ne ka im ol mak üze re ve ril mek te dir; bu ih ti mal Ta sa rý nýn 1370 in ci mad -
de sin de dü zen len miþ tir (di ðer ih ti mal 1371 in ci mad de de açýk lan mýþ týr). Bi rin ci fýk ra, 2004 sa yý lý
Ka nu nun bu ih ti ma li dü zen le yen 263 ün cü mad de sin den uyar la na rak alýn mýþ týr.

Ýkin ci fýk ra da, ge mi nin ser best bý ra kýl dý ðý nýn 1366 ncý mad de de sa yý lan mer ci le re bil di ri le ce -
ði, açýk la yý cý bir hü küm ola rak ka bul edil miþ tir.

Bu mad de uya rýn ca ve ri le cek te mi nat, ge mi nin ye ri ne ka im ol du ðun dan, pa ra ic ra vez ne sin den
tah sil edi lin ce ye ka dar baþ ka ala cak lý lar da, üçün cü fýk ra ya gö re bu hac ze iþ ti rak ede bi le cek tir. An -
cak hac ze iþ ti rak de re ce le rin de, Ta sa rý nýn 1389 ilâ 1397 nci mad de le rin de yer alan özel hü küm ler,
2004 sa yý lý Ka nu nun 268 in ci mad de si nin at fýy la 100 ün cü mad de si nin ye ri ne uy gu la na cak týr; do -
la yý sýy la ic ra vez ne sin de ki pa ra lar pay laþ tý rý lýr ken, bu hal ler de da hi, Ta sa rý da ön gö rü len sý ra cet ve -
li hü küm le ri esas alý na cak týr.

Mad de nin dör dün cü fýk ra sý, 1999 ta rih li Söz leþ me nin 4 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn
ikin ci cüm le sin den uyar la na rak alýn mýþ týr.

Mad de nin be þin ci fýk ra sý, Ta sa rý nýn 1328 ilâ 1349 un cu mad de le rin de uy gu lan ma sý ön gö rül -
müþ olan 1976 ve 1992 ta rih li Söz leþ me le rin hü küm le ri ni sak lý tut mak ta dýr. Ni te kim, o Söz leþ me -
le rin uy gu la ma ala ný na gi ren hal ler de de ge mi nin ye ri ne ka im olan bir gü ven ce ya tý rýl mak ta dýr.
An cak, Ta sa rý nýn 1370 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan fark lý ola rak, Söz leþ me le re gö re yal nýz -
ca sý nýr lý so rum lu lu ðun ta va ný ný oluþ tu ran tu ta rýn ya tý rýl ma sý ye ter li ola cak týr. Üs te lik bu hal ler de,
1370 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sýn dan fark lý ola rak, ih ti ya ti ha ciz so na ere cek tir. Bu hu sus lar, Söz -
leþ me ler de açýk ça ön gö rül dü ðün den, Söz leþ me hü küm le ri nin be þin ci fýk ra da sak lý tu tul ma sý ye ter -
li gö rül müþ tür.

Mad de 1371 - Ýh ti ya ten hac ze di len ge mi nin te mi nat kar þý lý ðý ser best bý ra kýl ma sý hu su sun da,
2004 sa yý lý Ka nu nun sis te mi ne uy gun ola rak, Ta sa rý da da iki ih ti mal ön gö rül müþ tür. Ýkin ci ih ti mal -
de, gü ven ce, ala ca ðý te min et mek üze re ve ril mek te dir; bu ih ti mal de Ta sa rý nýn 1371 in ci mad de sin -
de dü zen len miþ tir (di ðer ih ti mal 1370 in ci mad de de açýk lan mýþ týr). Bi rin ci fýk ra, 2004 sa yý lý Ka nu -
nun bu ih ti ma li dü zen le yen 266 ncý mad de sin den uyar la na rak ve 1999 ta rih li Söz leþ me nin 4 ün cü
mad de si nin ikin ci fýk ra sý uya rýn ca dü zen len miþ tir.

Ýkin ci fýk ra da, ge mi nin ser best bý ra kýl dý ðý nýn 1366 ncý mad de de sa yý lan mer ci le re bil di ri le ce -
ði, açýk la yý cý bir hü küm ola rak ka bul edil miþ tir.

Bu mad de uya rýn ca ve ri le cek te mi nat, doð ru dan ala ca ðý kar þý la mak ama cýy la, bu ala ca ða tah -
sis edil mek te dir. Do la yý sýy la, bu te mi nat üze rin de ki ih ti ya ti hac ze baþ ka ala cak lý la rýn iþ ti rak et me si
müm kün de ðil dir. Mad de nin üçün cü fýk ra sý bu hu su su tas rih et mek te dir.
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Mad de 1372 - Ta sa rý nýn 1370 ilâ 1371 in ci mad de le ri uya rýn ca ve ri le cek gü ven ce nin il gi li ler ara -
sýn da ka rar laþ tý rýl ma sý, 1999 ta rih li Söz leþ me nin 4 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý doð rul tu sun da ser -
best bý ra kýl mýþ týr. Uy gu la ma da, ge mi le rin so rum lu luk ri zi ko la rý ný te min eden si gor ta cý lar (P & I Klüp -
le ri) bu tür gü ven ce le ri bir ta ah hüt mek tu bu ola rak sun mak ta dýr. Bir çok ala cak lý, böy le bir gü ven ce yi
ye ter li gör mek te dir. Bu hal ler de mah ke me, ka rar laþ tý rý lan te mi na týn ve ril me si ni ka bul ede cek tir.  

Mad de 1373 - Ta sa rý nýn 1370 ilâ 1371 in ci mad de le ri uya rýn ca gü ven ce ve ril me si ve ya 1372
nci mad de uya rýn ca gü ven ce nin ka rar laþ tý rýl ma sý, ta le be kar þý sa vun ma hak la rý nýn kay be dil me si an -
la mý na gel mez; bu açýk la yý cý ku ral, 1999 ta rih li Söz leþ me nin 4 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sýn -
dan alýn mýþ týr.

Mad de 1374 - Ge mi nin ser best bý ra kýl ma sý için gü ven ce ve ren ki þi, 1999 ta rih li Söz leþ me nin
4 ün cü mad de si nin al týn cý fýk ra sýn dan alý nan bu hü küm uya rýn ca, di le di ði za man gü ven ce nin de ðiþ -
ti ril me si ne iliþ kin mü ra ca at lar da bu lu na bi le cek tir.

Mad de 1375 - 1999 ta rih li Söz leþ me nin 5 in ci mad de sin den alýn mýþ týr. Bir ge mi hak kýn da
1352 nci mad de de sa yý lan de niz ala cak la rýn dan bi ri id dia edil miþ ve bu ala cak için o ge mi hak kýn -
da ih ti ya ti ha ciz uy gu lan mýþ sa, ku ral ola rak, ay ný ala cak için o ge mi nin ye ni den ih ti ya ti hac zi ca iz
de ðil dir. Bu ku ra lýn is tis na la rý Ta sa rý nýn 1375 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da sa yýl mýþ týr. Ay ný þe -
kil de, 1999 ta rih li Söz leþ me nin 3 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan alý nan Ta sa rý nýn 1369 un cu
mad de si nin ikin ci fýk ra sý uya rýn ca, hak kýn da de niz ala ca ðý id dia edi len ge mi den baþ ka bir ge mi ih -
ti ya ten hac ze dil miþ se, bu ge mi nin de ye ni den ih ti ya ti hac zi müm kün de ðil dir; bu ku ra lýn da is tis na -
la rý Söz leþ me nin 5 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan alý nan Ta sa rý nýn ikin ci fýk ra sýn da be lir til miþ -
tir. Ýh ti ya ten hac ze di len ge mi, hu ku ka ay ký rý yol lar dan ser best kal mýþ ve ya Ta sa rý nýn 1366 ncý mad -
de si nin bi rin ci fýk ra sý na gö re mu ha fa za al tý na alýn dýk tan son ra se yi re çýk mýþ sa, ilk iki fýk ra da ön gö -
rü len sý nýr lan dýr ma lar ge çer li ol ma ya cak týr; bi rin ci hal de o ge mi hak kýn da ye ni den ih ti ya ti ha ciz ka -
ra rý ve ri le bi le cek, ikin ci hal de ise ih ti ya ti ha ciz za ten de vam ede ce ðin den ge mi nin ye ni den mu ha -
fa za al tý na alýn ma sý müm kün ola cak týr.

Mad de 1376 - 2004 sa yý lý Ka nu nun 264 ün cü mad de si nin ilk iki fýk ra sýn da ön gö rü len sü re ler,
iki ge rek çey le uza týl mýþ týr: uyuþ maz lýk la rýn ço ðun da, ih ti ya ti ha ciz ka ra rý ný ta ki ben ta raf lar sulh ol -
mak ta, do la yý sýy la da va açýl ma sý na ge rek kal ma mak ta dýr; di ðer yan dan, de niz ala ca ðý nýn esa sý hak -
kýn da ya pý la cak yar gý la ma için, Ta sa rý nýn 1357 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ve 1358 in ci mad -
de sin de ön gö rü len þe kil de, yurt dý þýn da mah ke me ye ve ya tah ki me gi di le cek se, 2004 sa yý lý Ka nu nun
ilk iki fýk ra sýn da ön gö rü len ye di gün lük sü re ler ký sa kal mak ta dýr.

Mad de 1377 - Uy gu la ma da, ge mi üze rin de doð muþ olan re hin hak la rý nýn ala cak tan ba ðým sýz
ola rak yar gý ve ya ic ra yo luy la ile ri sü rül me si nin müm kün olup ol ma dý ðý te red düt ve tar týþ ma la ra se -
bep ol muþ tur. Mad de nin bi rin ci fýk ra sý  bu te red düt le ri gi der mek üze re sevk edil miþ tir; 4721 sa yý lý
Türk Me denî Ka nu nu nun sis te mi ne uy gun ola rak, bu Ka nu nun ay rýl maz bir par ça sý olan Ta sa rý ya
da “bü tün re hin hak la rý nýn ala ca ða bað lý ve ala ca ðýn fer’i ol duk la rý” il ke si ha kim dir. Do la yý sýy la re -
hin hak ký nýn tek ba þý na yar gý ya in ti kal et me si müm kün de ðil dir. Ta sa rý nýn 1380 ilâ 1381 in ci mad -
de le ri uya rýn ca ya pý la cak re hin ta kip le rin de, borç lu yal nýz ca reh ne iti raz eder se borç ke sin le þe cek,
an cak reh nin bah þet ti ði ön ce li ðin el de edil me si için “reh ne iti ra zýn ip ta li” için da va açý la cak týr. An -
cak, bu hal ler de borç ke sin leþ miþ ol du ðu için, 1377 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da açýk la nan il ke
ko run muþ ol mak ta dýr.

Uy gu la ma da, ala cak hak kýn da ke sin leþ miþ bir ilam ve ya 2004 sa yý lý Ka nu nun 38 in ci mad de -
si uya rýn ca ilam ma hi ye ti ni ha iz bel ge is tih sal edil me den, ka nunî ve ya akdî re hin hak la rý nýn pa ra ya
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çev ril me si nin müm kün olup ol ma dý ðý hu su su da te red düt le ri mu cip ol muþ tur. Bi rin ci fýk ra da bil di -
ri len ge nel ku ral çer çe ve sin de bu ko nu da bir te red dü dün kal ma ya ca ðý açýk sa da, ala cak ke sin leþ me -
den ön ce reh nin ta kip ko nu su ya pý la ma ya ca ðý ku ra lý nýn ikin ci fýk ra da ay rý ca tas rih edil me si uy gun
gö rül müþ tür.

Mad de 1378 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1242 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci ben din den
alýn mýþ olan bu hü küm, 6762 sa yý lý Ka nu nun ta sa rý sý na Ad li ye En cü me ni ta ra fýn dan ek len miþ ti. Bu
ila ve, Ta sa rý ba ký mýn dan da ge rek li gö rül müþ tür. Böy le ce, ge mi ala cak lý la rý, ge mi ipo te ði ala cak lý -
la rý ve ge mi üze rin de re hin ve ya ha pis hak ký sa hi bi olan di ðer ala cak lý lar ba ký mýn dan, 2004 sa yý lý
Ka nu nun 45 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý de ðiþ ti ril miþ ol mak ta dýr.

Mad de 1379 - Ta sa rý nýn 1378 in ci mad de si uya rýn ca re hin li ala cak lý lar, 2004 sa yý lý Ka nu nun
45 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ön gö rü len ku ral dan fark lý ola rak iflâs yo luy la ta kip ya pa bi lir -
ler. Bu na kar þý lýk bu ala cak lý la rýn ha ciz yo luy la ve ya kam bi yo se net le ri ne mah sus yol la ta kip ya pýp
ya pa ma ya cak la rý hu su sun da, 6762 ve ya 2004 sa yý lý Ka nun lar da açýk bir hü küm yok tur; bu se bep le
de bu yol la rýn ka pa lý ol du ðu so nu cu na var mak ge rek mek te dir. Söz leþ me ler den do ðan ve ge mi si ci -
li ne tes cil yo luy la ale ni yet ka za nan re hin ler ba ký mýn dan bu çö züm isa bet li dir. An cak, giz li re hin ni -
te li ðin de ki ge mi ala cak lý la rý na bah þe di len ka nu ni re hin ba ký mýn dan ha ciz ve kam bi yo ta ki bi yol la -
rý ný ka pat mak için bir ge rek çe tes pit et mek müm kün de ðil dir. Önem li olan, ala cak lý nýn böy le bir ta -
kip yo lu nu ter cih et me si ha lin de, bu nun ka nu ni re hin den fe ra gat an la mý na ge le ce ði nin açýk lan ma -
sý dýr. Mad de, bu hu sus la rý açýk ça dü zen le mek ama cýy la ka le me alýn mýþ týr.

Mad de 1380 - Ka nun dan do ðan re hin hak la rýy la te min edil miþ ala cak lar için han gi ta kip yo lu -
nun se çi le ce ði, te red düt ler ya rat mýþ týr. Ta sa rý nýn 1320 nci mad de sin de sa yý lan ge mi ala cak lý la rý nýn
1321 in ci mad de uya rýn ca ge mi üze rin de ha iz ol duk la rý ka nu ni re hin hak ký ile ge nel hü küm le re gö -
re ik ti sap edi len ha pis hak ký tes cil edil me dik le rin den, 2004 sa yý lý Ka nu nun 148 in ci mad de si uya -
rýn ca ala cak lý bir “ipo tek bel ge si nin akit tab lo su nu” ib raz ede me ye cek tir. Do la yý sýy la, Ta sa rý nýn 936
ncý mad de sin de ki ge nel ku ra la uy gun ola rak, aný lan ta þý nýr re hin le ri nin pa ra ya çev ril me si için 2004
sa yý lý Ka nu nun 145 ilâ 147 nci mad de le ri uya rýn ca ta kip ya pý la cak týr. Ala cak lý ge nel hü küm le re gö -
re ge mi üze rin de ha pis hak ký ný ik ti sap et miþ se (ör ne ðin ter sa ne ci, Tür ki ye’de bir si ci le ka yýt lý ol -
ma yan bir Türk ve ya ya ban cý ge mi ye ta mir hiz me ti ver miþ se ve zil yet li ði de vam edi yor sa), 2004
sa yý lý Ka nu nun 270 ilâ 271 in ci mad de le ri uya rýn ca def ter tut ma yo lu na mü ra ca at edip ar dýn dan yi -
ne 270 in ci mad de nin üçün cü fýk ra sýn da ön gö rü len þe kil de ay ný Ka nu nun 145 in ci mad de si ne gö re
ta kip ya pa bi le cek tir. 

Mad de 1381 - Si ci le ka yýt lý bir Türk ge mi si üze rin de Ta sa rý nýn 1013 ve ya 1014 ün cü mad de -
le ri uya rýn ca bir ipo tek tes cil edil miþ se, 2004 sa yý lý Ka nu nun 148 in ci mad de si uya rýn ca “ipo tek bel -
ge si nin akit tab lo su” ib raz edi le bi le cek tir. Do la yý sýy la ala cak lý, ipo te ðin pa ra ya çev ril me si yo luy la
ta kip ya pa cak týr. Ya ban cý bir si ci le ka yýt lý olan ge mi ler ba ký mýn dan ay ný ku ral ge çer li dir; bu ge mi -
le rin üze rin de, tâbi ol duk la rý hu kuk uya rýn ca si cil le ri ne tes cil edil miþ ipo tek ler var sa, bun la rýn da
2004 sa yý lý Ka nu nun 148 ve de va mý mad de le ri ne gö re pa ra ya çev ril me si ge re kir. Mad de bu ku ral -
la rý açýk la mak ama cýy la ka bul edil miþ tir. 

Mad de 1382 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 2004 sa yý lý Ka nu nun 261 in ci mad de si nin ikin ci fýk -
ra sýn dan uyar lan mýþ týr. Ta sa rý da ön ce ih ti ya ti ha ciz dü zen len di ðin den, 2004 sa yý lý Ka nun da yer alan
ku ral ter si ne çev ril miþ tir.

Ge mi le rin ih ti ya ti hac zin de ge çer li olan “de niz ala ca ðý” sý nýr la ma sý, bir ilâmýn ic ra sýn da ge çer -
li de ðil dir; ma li kin her bor cu için ge mi ic ra yo luy la sa tý la bi lir, ye ter ki ala cak ke sin leþ miþ bir ilâma
bað lan mýþ ol sun. Bu hu su su tas rih et mek üze re ikin ci fýk ra dü zen len miþ tir.
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Mad de 1383 - Bu mad de dü zen le nir ken, pa ra ya çe vir me usul le ri ba ký mýn dan ge mi le rin si ci le
ka yýt lý olup ol ma ma la rý na gö re ayý rým ya pýl ma sý ge rek miþ tir. Si ci le ka yýt lý ge mi ler, 2004 sa yý lý Ka -
nu nun ta þýn maz la rýn sa tý þý na iliþ kin hü küm le ri ne tâbi tu tul muþ tur, çün kü o Ka nu nun ta pu si ci li ni
dik ka te ala rak dü zen le nen hü küm le ri, bir Türk ve ya ya ban cý si ci le ka yýt lý olan ge mi ler ba ký mýn dan
da uy gu lan ma lý dýr. Bu na kar þý lýk bir si ci le ka yýt lý ol ma yan bü tün Türk ve ya ban cý ge mi ler, 936 ncý
mad de sin de ki ge nel ku ral doð rul tu sun da, 2004 sa yý lý Ka nu nun ta þý nýr la rýn sa tý þý na iliþ kin hü küm le -
ri ne tâbi dir.

Mad de 1384 - Ya ban cý si cil le re ka yýt lý ge mi le rin ic ra yo luy la sa tý þýn da, uy gu la ma da, si cil ka -
yýt la rý nýn dik ka te alý nýp alýn ma ya ca ðý hu su sun da te red düt ler ya þan mýþ týr. Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin
ha len ta ra fý ol du ðu 10/04/1926 ta rih li “De niz Ge mi le ri Üze rin de Ka nu ni Re hin le rin ve Ýpo tek le rin
Bir leþ ti ril me si Hak kýn da Mil let le ra ra sý Brük sel Söz leþ me si”nin 9 un cu mad de si nin dör dün cü fýk ra -
sý uya rýn ca il gi li si ci le bil di rim ya pýl ma sý ön gö rül müþ tür. Ta sa rý nýn 1350 nci mad de sin de Türk ge -
mi le ri nin yurt dý þýn da sa tý þý ba ký mýn dan ka bul edil miþ olan ku ral, 1384 ün cü mad de nin bi rin ci fýk -
ra sýn da ya ban cý ge mi le rin Tür ki ye’de sa tý þý ba ký mýn dan açýk lan mýþ týr. Ya ban cý bir ge mi, bað lý ol -
du ðu dev le tin kon so los lu ðu na ha ber ve ril me den ve si cil kay dý te min edil me den ic ra yo luy la Tür ki -
ye’de sa tý la maz. Kon so los luk tan ge le cek ya ný týn ge cik me si ih ti ma li dik ka te alý na rak, ala cak lý ya da
si cil kay dý nýn tas dik li bir su re ti ni ib raz et me hak ký ta nýn mýþ týr. 

Mad de nin ikin ci ve üçün cü fýk ra la rý 1993 Ce nev re Ým ti yaz ve Ýpo tek Söz leþ me si nin 11 in ci
mad de sin den, 2004 sa yý lý Ka nu nun 126 ncý mad de si ne uyar la na rak alýn mýþ týr. An cak, Ta sa rý nýn
1350 nci mad de de be nim se nen il ke ye uy gun ola rak, bil di rim þar tý nýn ye ri ne 1385 in ci mad de sin de
ön gö rü len ilânýn, si ci lin fii len tu tul du ðu ül ke de de ya pýl ma sý se çe ne ði ön gö rül müþ tür. “Si ci lin fii -
len tu tul du ðu ül ke”nin esas alýn ma sý, uy gu la ma da bir çok “el ve riþ li bay rak si ci li”nin baþ ka ül ke ler -
de tu tul ma sýn dan kay nak lan mýþ týr (ör ne ðin, Li ber ya Si ci li, Ame ri ka Bir le þik Dev let le ri’nin New
York þeh rin de tu tul mak ta dýr).

Mad de 1385 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 1993 Ce nev re Ým ti yaz ve Ýpo tek Söz leþ me si nin 11 in -
ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si ne uy gun ola rak, 2004 sa yý lý Ka nu nun 126 ncý mad -
de si nin dör dün cü fýk ra sý nýn yol la ma sýy la 114 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn 5092 sa yý lý ve
12/02/2004 ta rih li Ka nu nun 1 in ci mad de si uya rýn ca de ði þik met ni ne gö re ha zýr lan mýþ týr. Ge mi le -
rin sa tý þýn da, dün ya nýn her kö þe sin den tâlip çýk ma sý ih ti ma li bu lun mak ta dýr; tâlip le rin sa yý sý nýn art -
ma sý, iha le de el de edi le cek sa týþ be de li nin yük sel me si ni ve böy le ce hem ala cak lý la rýn hem de ge mi
ma li ki nin çý kar la rý nýn ko run ma sý ný te min ede cek tir. Do la yý sýy la, de niz ci lik çev re le rin de dün ya ça -
pýn da da ðý tý mý ya pý lan bir ga ze te de iha le nin ilân edil me si, bü tün il gi li le rin men fa ati ne dir. Bu tür ga -
ze te le rin ba þýn da, Lon dra’da ya yýn la nan Lloyd’s List gel mek te dir; ay rý ca Nor veç’te ya yýn la nan Tra -
de Winds de be lir le nen ama ca hiz met ede cek tir.

Mad de nin ikin ci fýk ra sý, 1993 Ce nev re Ým ti yaz ve Ýpo tek ler Söz leþ me si nin 12 nci mad de si nin
bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ týr; böy le ce, 2004 sa yý lý Ka nu nun 125 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý ge -
mi le rin sa tý þý ba ký mýn dan de ðiþ ti ril miþ tir.

Mad de 1386 - Ýh ti ya ten hac ze di len bir ge mi nin mu ha fa za mas raf la rý yük sek tir. Ay rý ca ge mi -
nin ih ti ya ti ha ciz al týn da bu lun du ðu sü re de, Ta sa rý nýn 1320 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ilâ
(d) bent le ri uya rýn ca ye ni ge mi ala cak la rý nýn doð ma sý ih ti ma li bu lun mak ta dýr. Bü tün bu hal ler de, bir
yan dan ceb ri sa týþ so nu cu el de edi le cek ha sý la týn azal ma sý, di ðer yan dan da pay laþ týr ma ya ka tý la cak
ala cak lý la rýn art ma sý ri zi ko la rý doð mak ta dýr. Ýh ti ya ten hac ze di len mal la rýn vak tin den ev vel sa tý þý,
2004 sa yý lý Ka nu nun 108 in ci mad de si nin at fý do la yý sýy la 113 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da be -



---- 426 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

lir ti len hâl ile sý nýr lý tu tul muþ tur. Oy sa ih ti ya ten ve ya ic ra en hac ze dil miþ her ge mi için, 2004 sa yý lý
Ka nu nun 113 ün cü mad de sin de sa yý lan ve ay rý ca ye ni ka nu ni re hin le rin doð ma sý ih ti ma li bu lu nan
bü tün hal ler de, vak tin den ev vel sa týþ za ru re ti bu lun mak ta dýr. Böy le bir sa týþ hem ge mi nin ma li ki nin
hem de ala cak lý la rýn men fa ati ne ola cak týr. Bu se bep ler le, Ta sa rý nýn 1386 ncý mad de si nin ilk iki fýk -
ra sýn da vak tin den ev vel sa týþ ge mi ler için özel ola rak dü zen len miþ tir. Ýkin ci fýk ra nýn son üç cüm le -
si 2004 sa yý lý Ka nu nun 265 in ci mad de si nin 17/07/2003 ta rih li ve 4949 sa yý lý Ka nu nun 63 ün cü
mad de siy le de ði þik be þin ci fýk ra sýn dan uyar la na rak alýn mýþ týr; ge mi nin sa tý þý çok sa yý da il gi li nin
men fa ati ni et ki le di ðin den, tem yi zin ic ra yý dur dur ma sý il ke si ka bul edil miþ tir.

Mad de nin üçün cü fýk ra sý, Ýs ken de run’da “Ul la” ge mi si nin yol aç tý ðý fa cia ben ze ri olay la rýn ön -
len me si ne yö ne lik ola rak ek len miþ tir. Mah cuz ge mi nin teh li ke oluþ tur ma sý hal le rin de vak tin den ev -
vel sa týþ li man baþ ka ný ta ra fýn dan da hi ta lep edi le bi le cek tir. Ýc ra mah ke me si nin ver di ði sa týþ ka ra rý -
na kar þý tem yiz yo lu yi ne açýk týr; an cak ikin ci fýk ra da ki dü zen le me den fark lý ola rak bu ra da tem yiz
sa tý þýn ya pýl ma sý ný dur dur ma ya cak týr.

Dör dün cü fýk ra, uy gu la ma da gün de me ge len önem li bir ih ti ya cý kar þý la mak ta dýr. Ge mi sa týl dýk -
tan son ra, pay laþ týr ma aþa ma sý na ge li nin ce ye ka dar, bir hay li sü re geç me si müm kün dür. Bu dö nem -
de, sa týþ be de li nin ne ma lan dý rýl ma sý, bü tün il gi li le rin çý ka rý na ola cak týr. Bu se bep le, Ka mu laþ týr ma
Ka nu nu nun 24/04/2001 ta rih li ve 4650 sa yý lý Ka nun ile de ði þik 10 un cu ve 18 in ci mad de le rin de ki
dü zen le me ler dik ka te alý na rak, ge mi le rin sa tý þý ha lin de de, sa týþ be de li nin pay laþ týr ma aþa ma sý na
ka dar bir ban ka da ne ma lan dý rýl ma sý ön gö rül müþ tür.

Mad de 1387 - 2004 sa yý lý Ka nu nun 119 un cu mad de sin de ta nýn mýþ olan pa zar lýk su re tiy le sa -
týþ ola nak la rýn dan bi rin ci ve dör dün cü bent ler de dü zen le nen hal le rin, mah cuz ge mi le re de uy gu la -
na ca ðý tas rih edil miþ tir.

Mad de 1388 - Sa týþ ve iha le nin so nu cu nu dü zen le yen bu mad de nin bi rin ci fýk ra sý, 2004 sa yý -
lý Ka nu nun bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin den alýn mýþ, 1387 nci mad de de ön gö rü len pa zar lýk su -
re tiy le sa týþ ola na ðý ne de niy le “ve ya sa týl dý ðý an da” iba re si ek len miþ tir.

Ýkin ci fýk ra, 1993 Ce nev re Ým ti yaz ve Ýpo tek Söz leþ me si nin 12 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn -
dan alýn mýþ týr. Üçün cü fýk ra da, uy gu la ma da ya þa nan te red düt le re iza le et mek ama cýy la, bu ku ra lýn
Türk ve ya ban cý ge mi le rin tü mü ba ký mýn dan ge çer li ol du ðu tas rih edil miþ tir.

Mad de 1389 - Ge mi le rin ceb ri ic ra yo luy la sa tý þýn dan son ra uy gu la ma da sý kýn tý la ra se bep olan
di ðer bir ko nu, 2004 sa yý lý Ka nu nun 140 ýn cý ve 206 ncý mad de le ri uya rýn ca sý ra cet ve li nin na sýl ha -
zýr la na ca ðý hu su su dur. De niz ti ca re ti hu ku kun da, özel lik ar ze den çok sa yý da þahsî ve aynî hak ön -
gö rül müþ tür. Bu hak la rýn 2004 sa yý lý Ka nu nun ge nel ku ral la rý na gö re bir sý ra ya so kul ma sý te red düt -
ler ya rat mýþ týr. Do la yý sýy la, 1389 un cu mad de de ge nel bir hü küm sevk edil dik ten son ra, 1390 ilâ
1397 nci mad de ler de, ge mi le rin ceb ri ic ra yo luy la sa tý þýn da, ala cak lý la rýn sý ra cet ve li nin na sýl ya pý -
la ca ðý se kiz mad de ha lin de dü zen len miþ tir. 2004 sa yý lý Ka nu nun 140 ýn cý mad de si nin bi rin ci fýk ra -
sý esas alý na rak ha zýr la nan Ta sa rýn 1389 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, aný lan Ka nu nun ön gör -
dü ðü sý ra hü küm le ri nin ye ri ne doð ru dan Ta sa rý da ki sý ra cet ve li nin uy gu la na ca ðý bil di ril miþ tir.

Ge mi le rin ceb ri ic ra sýn da sý ra cet ve li, ge nel hü küm ler den fark lý ola rak, çok sa yý da de niz hu ku -
ku na öz gü þahsî ve aynî ta lep hak ký ný da dik ka te ala rak ha zýr lan dý ðýn dan, ge mi nin ma li ki nin iflâsý
ha lin de ge mi le rin ay rý dü zen le ri nin ko run ma sý ge rek miþ tir. Bir ge mi nin ma li ki iflâs et ti ðin de, her
bir ge mi si hak kýn da Ta sa rý nýn 1390 ilâ 1397 nci hü küm le ri ne gö re ay rý bi rer sý ra cet ve li ya pý la cak,
ka lan mal var lý ðý ise 2004 sa yý lý Ka nu nun 206 ncý mad de si ne tâbi ola cak týr.
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Üçün cü fýk ra da, 2004 sa yý lý Ka nu nun 207 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan ku ral tek -
rar edil miþ tir. Ay ný mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da ki dü zen le me, ge mi le re iliþ kin sý ra cet ve lin de bir ge -
nel hü küm ola rak uy gu la na ma ya cak týr; bu ne den le cet ve lin her sý ra sý için sevk edi len mad de de, her
sý ra da ki ala cak lý la rýn ken di ara la rýn da ki sý ra la ma da be lir len miþ tir.

Ta sa rý nýn 1390 ilâ 1396 ncý mad de le ri uya rýn ca sý ra cet ve li nin bi rin ci ilâ ye din ci sý ra la rý na kay -
do lan ala cak lý la rýn ba zý sý ve ya tü mü ala cak la rý nýn ta ma mý ný tah sil ede mez se, borç lu nun di ðer mal -
var lý ðý na mü ra ca at eder ken her han gi bir ön ce lik ten ya rar lan maz; bu ala cak lý la rýn tü mü, 1397 nci
mad de de dü zen le nen se ki zin ci sý ra ala cak lý la rý ile bir lik te, 2004 sa yý lý Ka nu nun 206 ncý mad de si -
nin dör dün cü fýk ra sýn da ön gö rü len dör dün cü sý ra ya, 207 nci mad de nin ku ra lý na tâbi ola rak ve yal -
nýz ca ba ki ye ala cak la rý için (fa iz, mas raf ha riç) kay do lu nur. 2004 sa yý lý Ka nu nun 150/f mad de si nin
ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de re hin li ala cak lar için ön gö rü len bu hük mün, ge mi ye iliþ kin sý ra
cet ve li ne gi ren bü tün ala cak lar ba ký mýn dan ge nel leþ ti ril me si ge rek miþ tir. Bu amaç la mad de ye dör -
dün cü fýk ra hük mü ek len miþ tir.

Mad de 1390 - Mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da, 1993 Ce nev re Ým ti yaz ve Ýpo tek Söz leþ me si nin
12 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci ve ikin ci cüm le le ri uya rýn ca bi rin ci sý ra ya gi re cek ala -
cak lar sa yýl mýþ týr. Ceb ri ic ra mas raf la rý ba ký mýn dan ay ný ku ral 2004 sa yý lý Ka nu nun 138 in ci mad -
de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer al mak ta dýr. Bu sý ra da ki ala cak lý la rýn ken di ara la rýn da ki sý ra  hak kýn da
özel bir hü küm bu lun ma dý ðýn dan, 2004 sa yý lý Ka nu nun 207 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da tes pit
olu nan ku ral bu ra da uy gu la ma ala ný bu la cak týr; mad de nin ikin ci fýk ra sýy la bu hu sus tas rih edil miþ tir.

Mad de 1391 - 1993 Ce nev re Ým ti yaz ve Ýpo tek Söz leþ me si nin 12 nci mad de si nin üçün cü fýk -
ra sý uya rýn ca ulu sal mev zu at ta ya pýl ma sý müm kün olan dü zen le me, Ta sa rý nýn 1323 ün cü mad de si -
nin üçün cü fýk ra sýy la ge ti ril miþ tir. Bu hü küm le re gö re en kaz kal dýr ma ala cak la rý nýn ha iz ol du ðu ön -
ce lik, Ta sa rý nýn 1391 in ci mad de si uya rýn ca ikin ci sý ra ya ka bul edil me le ri ni ge rek tir miþ tir.

Mad de 1392 - Cet ve lin üçün cü sý ra sý na, esas iti ba rýy la, ge mi ala cak lý la rý gir mek te dir. An cak,
Ta sa rý nýn 1320 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (f) ben din de ön gö rü len müþ te rek avar ya ga ra me
pa yý ala cak la rý, 1993 Ce nev re Ým ti yaz ve Ýpo tek Söz leþ me si nin 6 ncý mad de si nin ta ný dý ðý yet ki uya -
rýn ca ek len di ðin den, o mad de nin (c) ben di uya rýn ca di ðer ge mi ala cak la rýn dan son ra ki sý ra da yer al -
ma la rý ge rek mek te dir. Bu se bep ler le, Ta sa rý nýn 1392 nci mad de si uya rýn ca üçün cü sý ra ya, yal nýz ca,
Ta sa rý nýn 1320 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ilâ (e) bent le rin de sa yý lan ge mi ala cak la rý, 1324
ün cü mad de de dü zen le nen sý ra da hi lin de gi re cek tir. Bu na kar þý lýk müþ te rek avar ya ga ra me pa yý ala -
cak la rý, Ta sa rý nýn 1395 in ci mad de sin de ön gö rü len al týn cý sý ra ya ka bul edi le cek tir.

Mad de 1393 - Dör dün cü sý ra da, 1993 Ce nev re Ým ti yaz ve Ýpo tek Söz leþ me si nin 12 nci mad -
de si nin dör dün cü fýk ra sý uya rýn ca ter sa ne sa hi bi nin ala cak la rý, ge mi nin cebrî ic ra yo luy la sa týþ sý ra -
sýn da zil yet li ðin de bu lun ma sý ve aynî bir gü ven ce si nin doð muþ ol ma sý þar týy la, yer ala cak týr.

Mad de 1394 - 2004 sa yý lý Ka nu nun 206 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, akdî re hin le te min
edil miþ ala cak la ra gö re ön ce li ði olan ala cak lar sý ra lan mýþ týr. Bu ala cak la rýn, Ta sa rý nýn 1390 ilâ 1393
ün cü mad de le rin de dü zen le nen ka nunî ön ce lik ler den son ra, be þin ci sý ra ya kay de dil me le ri ge re ke -
cek tir. Mad de bu ku ra lý sevk et mek ama cýy la 2004 sa yý lý Ka nu nun 206 ncý mad de si nin bi rin ci fýk -
ra sýn da di li gün cel leþ ti ri le rek alýn mýþ týr.

Mad de 1395 - Sý ra cet ve li nin al týn cý sý ra sý na, bi rin ci ilâ be þin ci sý ra ya gir me yen, re hin le te min
edil miþ bü tün ala cak lar gi re cek tir. Bu sý ra ya ka bul edi le cek olan ala cak lar dan akdî re hin ile te min
edil miþ olan lar, özel lik le, si ci le ka yýt lý ge mi ler de ge mi ipo te ði ala cak lý la rý ve ka yýt lý ol ma yan ge mi -
ler de ta þý nýr reh ni ala cak lý la rý dýr. Yi ne bu sý ra ya gi re cek olan ka nunî re hin ala cak lý la rý na ör nek ola -
rak, bil has sa 1206 ncý mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (f) ben din de dü zen len miþ olan ve 1392 nci mad de -
de dü zen le nen üçün cü sý ra ya ka bul edil me yen müþ te rek avar ya ga ra me pa yý ala cak lý la rý gös te ri le bi lir.
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Bu sý ra ya ka bul edi len re hin li ala cak lý la rýn ken di ara la rýn da ki sý ra, her bir reh ni dü zen le yen ka -
nunî hü küm de be lir til miþ tir; ör ne ðin, Ta sa rý nýn 1017 nci mad de si ge mi ipo tek le ri ni, 1323 ün cü
mad de si nin ikin ci fýk ra sý da müþ te rek avar ya ga ra me pa yý ala cak lý la rý nýn sý ra sý ný bil dir mek te dir.
Do la yý sýy la, mad de nin ikin ci fýk ra sýn da il gi li dü zen le me ye atýf yap mak la ye ti nil miþ tir.

Mad de 1396 - Ta sa rý nýn 1352 nci mad de sin de dü zen le nen de niz ala cak la rý na, di ðer ala cak la ra
gö re bir ön ce lik ta nýn ma sý uy gun gö rül müþ tür. Bu amaç la, 1396 ncý mad de ile, ye din ci sý ra ya yal nýz -
ca de niz ala cak la rý nýn ka bul edi le ce ði açýk lan mýþ týr. Þu ka dar ki de niz ala cak la rý nýn bir kýs mý ay ný
za man da 1320 nci mad de uya rýn ca ge mi ala ca ðý ni te li ðin de dir (1352 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn
(a), (b), (c), (i), (k), (n), (o) bent le rin de sa yý lan ala cak lar); di ðer ba zý de niz ala cak la rý da ikin ci ilâ al -
týn cý sý ra la ra gir mek te dir (1352 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (e), (m), (v) bent le rin de sa yý lan ala -
cak lar). Do la yý sýy la ye din ci sý ra ya, ön ce ki sý ra la ra gir me yen de niz ala cak la rý alý na cak týr. Bu ala cak -
lý la rýn ken di ara la rýn da ki sý ra ba ký mýn dan ge nel ku ra lýn uy gu la na ca ðý ikin ci fýk ra da açýk lan mýþ týr.

Mad de 1397 - Cet ve lin son sý ra sý na, Ta sa rý nýn 1390 ilâ 1396 ncý mad de le ri ne gir me yen bü tün
di ðer ala cak lar kay de di le cek tir. Bu ala cak lar ba ký mýn dan 2004 sa yý lý Ka nu nun 206 ncý mad de si nin
dör dün cü fýk ra sý ile 207 nci mad de sin de dü zen le nen ge nel sý ra ku ral la rý uy gu la na cak týr. 

Mad de 1398 - Ta sa rý nýn çe þit li hü küm le rin de eþ ya üze rin de ha pis hak ký ta nýn mýþ týr. Ha pis hak -
ký nýn esa sý ný dü zen le yen Türk Me denî Ka nu nu hü küm le riy le, ha pis hak ký nýn pa ra ya çev ril me si ni dü -
zen le yen 2004 sa yý lý Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nu nun hü küm le ri, Ýs viç re’den ik ti bas edil miþ ti. Me haz Ýs viç -
re hu ku kun da, ha pis hak la rý nýn pa ra ya çev ril me sin de, 2004 sa yý lý Ka nu nun 270 ilâ 271 in ci mad de -
le rin de dü zen le nen “def ter ya pý la rak pa ra ya çe vir me” usu lü be nim sen mek te dir. Ta þý ya nýn ha pis hak -
ký ba ký mýn dan ay ný usu lün uy gu lan ma sý, ka nu nun sis te ma ti ði ne ve ta raf la rýn çý kar la rý na en uy gun
dü þen çö züm dür. Ne var ki, uy gu la ma da bu açý dan te red düt ler ya þan dý ðý için, Ta sa rý da bu hu su sa iliþ -
kin açýk hü küm ler sevk edil me si uy gun gö rül müþ tür. Bu hü küm ler le, yi ne uy gu la ma da çok ça so ru -
na yol açan 2004 sa yý lý Ka nu nun 150/h mad de si nin uy gu lan ma ala ný da açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur.

2004 sa yý lý Ka nu nun 270 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da, ta ki be geç me sü re si ba ký mýn dan
ic ra da ire si ne tak dir hak ký ta nýn mýþ týr. De niz ti ca re ti hu ku kun da açýk ve ke sin hü küm ler ge rek ti ðin -
den, sü re nin ka nu nen on beþ gün ola rak ta yin edil me si yo lu na gi dil miþ tir.

Mad de nin üçün cü fýk ra sýn da, Ta sa rý nýn 1377 nci mad de sin de açýk lan mýþ olan te mel il ke ye, bu
kez eþ ya üze rin de do ðan ha pis hak la rý ba ký mýn dan yer ve ril miþ tir. 

Mad de 1399 - Def te rin tu tul ma sýn dan son ra ala cak lý (ta þý yan), 1398 in ci mad de nin ikin ci fýk -
ra sý uya rýn ca on beþ gün için de ta kip baþ la ta cak týr. Ta þý yan ev vel ce ala ca ðýn esa sý hak kýn da bir ilâm
ve ya ilâm ma hi ye ti ni ha iz bel ge is tih sal et miþ se, men kul reh ni nin pa ra ya çev ril me si yo luy la ilâmlý
ta kip ya pa cak týr. An cak, ilâmda ve ya bel ge de ha pis hak ký da hü küm al tý na alýn ma mýþ sa, ta kip
borç lu su ha pis hak ký na iti raz ede bi le cek tir. Bu du rum da ala cak lý, ha pis hak ký ba ký mýn dan iti ra zýn
ip ta li da va sý aça bi lir ve ya 2004 sa yý lý Ka nu nun 147 nci mad de si nin ikin ci ben di uya rýn ca ha pis
hak kýn dan fe ra gat ede rek ala ca ðý ný ha ciz yo luy la ta ki be de vam ede bi lir. Mad de bu hu sus la rý tas rih
et mek te dir.

Mad de 1400 - Ta sa rý nýn 1399 un cu mad de sin de ön gö rü len hâlden fark lý ola rak, ala ca ðýn esa -
sý hak kýn da bir ilâm ve ya ilâm ni te li ðin de bel ge is tih sal edil me miþ se, def te rin tu tul ma sýn dan baþ la -
ya rak on beþ gün için de men kul reh ni nin pa ra ya çev ril me si yo luy la ilâmsýz ta kip ya pý la cak týr. Bu -
nun üze ri ne ta kip borç lu su, ala ca ða ve ya ha pis hak ký na ve ya iki si ne de iti raz hak ký ný ha iz dir; iti raz
ha lin de 2004 sa yý lý Ka nu nun 147 nci mad de si uy gu la nýr. Mad de, bu hu sus la rý açýk lý ða ka vuþ tur mak
ama cýy la sevk edil miþ tir.



---- 429 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

AL TIN CI KÝ TAP
Si gor ta Hu ku ku
BÝ RÝN CÝ KI SIM
Ge nel Hü küm ler

Mad de 1401 - 21. yüz yýl da tek no lo ji nin ge çir di ði ge liþ me le re pa ra lel ola rak, dok trin de si gor -
ta söz leþ me si nin ta ný mý nýn ve ri lip ve ril me me si tar týþ ma ko nu su ol muþ tur. Si gor ta cý lý ðýn de ði þen ih -
ti yaç la ra ce vap ve re bil me si ba ký mýn dan, si gor ta la rýn tü mü nü kap sa yan bir ta rif ver me nin imkânsýz -
lý ðý ve güç lü ðü ya nýn da, si gor ta nýn ma te ma tik, is ta tis tik ve eko no mi bi lim le riy le de il gi li ol ma sý nýn
tat min kar bir ta ným ve ril me si ni zor laþ týr dý ðý ile ri sü rül müþ tür. Ni te kim, Al man Si gor ta Söz leþ me si
Ka nu nun da ol du ðu gi bi ba zý ka nun lar da da si gor ta söz leþ me si nin ta ný mý ya pýl ma mýþ týr. Bu na kar -
þýn 1956 ta rih li Türk Ti ca ret Ka nu nun da ol du ðu gi bi, ye ni Ta sa rý da da si gor ta söz leþ me si nin ta ný -
mý ný ve ril me si uy gun gö rül müþ tür. Her ne ka dar sü rek li de ði þim ve ge li þim gös te ren top lum sal ha -
ya týn bü tün çe þit li li ði ile ka nun lar da dü zen len me si müm kün de ðil se de, sos yal ve eko no mik ha yat -
ta önem ka zan mýþ, iþ ha ya tý nýn ve mah ke me iç ti hat la rý nýn ge liþ me si so nu cun da bu gün kü bi çim le ri -
ni bul muþ olan söz leþ me tip le ri nin ka nun lar da dü zen len me si özel lik le söz leþ me yi o söz leþ me ya pan
“ob jek tif esas lý nok ta la rýn” be lir len me si açý sýn dan bü yük önem arz eder. Söz leþ me nin esas lý nok ta -
la rý nýn tes pi ti ise söz leþ me nin ku rul ma sýn dan yo rum lan ma sý na ve hat ta so na er me si ne ka dar, uy gu -
la yý cý la ra ve mah ke me le re önem li ko lay lýk lar sað lar. Ay rý ca, bir söz leþ me ye iliþ kin hü küm le rin Ka -
nun da dü zen len me si ön ce lik le o söz leþ me nin ta ný mý nýn da ka nun da yer al ma sý ný ge rek ti rir. 

Mad de nin ikin ci fýk ra sý ise ruh sat sýz bir si gor ta cý ile ya pý lan söz leþ me le rin ge çer li li ði ile il gi li
olup 6762 sa yý lý Ka nu nun 1263 ün cü mad de nin bir an la mýn da tek ra rý ma hi ye tin de dir. An cak, dü -
zen le me nin ama cý, ruh sat sýz fa ali yet gös te ril me si ol du ðun dan, 1263 ün cü mad de de dar kap sam lý
ifa de edi len “ruh sat na me al ma mýþ” ifa de si, “ruh sat sýz” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Do la yý sýy la, ruh sat -
na me al mýþ ol mak la bir lik te da ha son ra Si gor ta Mu ra ka be Ka nu nu nun il gi li hü küm le ri ge re ðin ce
ruh sa tý ip tal edil miþ si gor ta þir ket le ri de bu mad de kap sa mýn da de ðer len di ri le cek tir. 

Mad de 1402 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1263 ün cü mad de sin de yer alan kar þý lýk lý si gor ta mü es se -
si Ta sa rý da da ay nen ko run muþ an cak, bu nun sis te ma tik açý dan si gor ta söz leþ me si nin ta ný mý nýn ve -
ril di ði mad de de yer al ma sý nýn uy gun ol ma ya ca ðý ka na ati ne va rýl mýþ týr.  Zi ra, si gor ta söz leþ me si nin
ta ný mý nýn ve ril di ði Ta sa rý nýn 1401 in ci mad de si ge nel bir ta ným mad de si ma hi ye tin de de ðil dir. Mad -
de de, sa de ce si gor ta söz leþ me si ta ným lan mak ta dýr. Si gor ta cý lý ðýn ilk te mel le ri ni oluþ tu ran kar þý lýk lý
si gor ta ise, si gor ta söz leþ me si nin özel uy gu la nýþ þek li dir. Yok sa kar þý lýk lý si gor ta da ya pý lan si gor ta
söz leþ me le ri ile di ðer söz leþ me ler ara sýn da hu ku ki açý dan bir fark bu lun ma mak ta dýr.  

Mad de ye ye ni lik ola rak Si gor ta Mu ra ka be Ka nu nu na pa ra lel þe kil de, kar þý lýk lý si gor ta nýn, ko -
ope ra tif þek lin de ör güt len me ler de müm kün ola bi le ce ði ek len miþ tir. Bu nok ta da, bir den çok ki þi nin
ken di ara la rýn da bir ha vuz oluþ tu ra rak ris ki ara la rýn da pay laþ týr ma la rý si gor ta ola rak ni te len di ri le -
me ye cek tir. Si gor ta cý lýk an cak or ga ni ze edil miþ bir mü es se se bün ye sin de var ola bi lir. Ön ce lik le, si -
gor ta nýn  risk le rin trans fe ri ve pay laþ tý rýl ma sý þek lin de iki te mel iþ le vi var dýr. Bel li bir ya pý için de
ör güt len me den, di ðer bir ifa de ile, si gor ta et ti ren le rin ay ný za man da si gor ta cý ola rak ris ki üze ri ne al -
ma sý du ru mun da bu iki iþ lev den, risk le ri trans fer iþ le min den bah se di le mez. Bu ne den le kar þý lýk lý si -
gor ta, ya pý sý ge re ði ko ope ra tif þek lin de ya pý lan ma yý ge rek ti rir.

Mad de 1403 - 6762 sa yý lý Ka nu nun mal si gor ta la rý ile il gi li ikin ci fas lýn da dü zen le nen re asü rans
ile il gi li 1276 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sý na, Ta sa rý da ge nel hü küm ler ara sýn da yer ve ril miþ tir. Zi ra,
mad de de ön gö rü len dü zen le me her tür si gor ta için ge çer li olan, ge nel ni te lik li bir dü zen le me dir. 
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6762 sa yý lý Ka nu nun, si gor ta et ti re nin si gor ta pri mi ni si gor ta et ti re bi le ce ði ni ön gö ren 1276 ncý
mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü ne Ta sa rý da yer ve ril me miþ tir. Ön ce lik le re asü rans, söz ko nu su
mad de nin ikin ci fýk ra sýn da da açýk ça be lir til di ði üze re si gor ta cý nýn yap mýþ ol du ðu si gor ta dýr. Bu nok -
ta da si gor ta et ti re nin re asü rans söz leþ me si ne ta raf ol ma sý müm kün ol ma dý ðýn dan, si gor ta et ti re nin
yap mýþ ol du ðu bir si gor ta nýn re asü rans ile il gi li mad de de dü zen len me si ka nun yap ma tek ni ði ne uy -
gun düþ mez. Di ðer ta raf tan, uy gu la ma da si gor ta prim le ri nin si gor ta et ti ril me si þek lin de bir uy gu la -
ma ya da hiç bir þe kil de rast la nýl ma dý ðý gi bi, söz ko nu su dü zen le me nin ne yi ifa de et ti ði de an la þý la -
ma mak ta dýr. Ya pý lan açýk la ma lar çer çe ve sin de söz ko nu su dü zen le me ye Ta sa rý da yer ve ril me miþ tir.

Mad de 1404 - Borç lar Ka nu nu nun 11 in ci mad de si nin bir uy gu la ma sý ni te li ðin de ki 6762 sa yý -
lý Ka nu nun 1277 nci mad de sin de ki il ke Ta sa rý nýn 1404 ün cü mad de sin de ay nen ko run muþ tur.

Mad de 1405 - Sus ma, il ke ola rak, bir ira de be ya ný ol ma mak la bir lik te, Si gor ta Mu ra ka be Ka -
nu nu nun 28/6. mad de si ile si gor ta hu ku kun da sa de ce ha yat si gor ta la rý açý sýn dan bu ku ra la is tis na
ge ti ril miþ tir. An cak, söz leþ me hu ku ku ile iliþ ki ol ma sý ne de niy le Si gor ta Mu ra ka be Ka nu nun da yer
alan bu hük mün asýl dü zen le me ye ri nin Türk Ti ca ret Ka nu nu ol ma sý ge rek ti ði dü þün ce si ile mad de -
ye Ta sa rý da da yer ve ril miþ tir. Dü zen le me ya pý lýr ken iki ko nu da Si gor ta Mu ra ka be Ka nu nu na gö re
fak lý lýk ya ra týl mýþ týr. Bun lar dan il ki, Ta sa rý nýn 1405 in ci mad de si nin  tüm si gor ta tür le ri için ge çer -
li ola cak þe kil de ka le me alýn ma sý dýr. Þöy le ki, bir söz leþ me için sus ma nýn ira de be ya ný ola rak ka -
bul edil di ði hal ler de bu du rum, fark lý ko nu lar da ol sa bi le ay ný ni te lik te ki tüm söz leþ me ler için uy -
gu lan ma lý dýr. Di ðer fark lý lýk ise sus ma nýn ka bul sa yýl ma sý için ön gö rü len otuz gün lük sü re nin baþ -
lan gýç aný na iliþ kin dir. Si gor ta Mu ra ka be Ka nu nun da otuz gün lük sü re nin baþ lan gý cý Borç lar Hu ku -
ku na uy gun ola rak tek li fin si gor ta þir ke ti ne ulaþ tý ðý an iken, Ta sa rý da bu tek li fin ve ril di ði ana çe -
kil miþ tir. Ge rek Si gor ta Mu ra ka be Ka nu nu ge rek se Borç lar Hu ku ku il ke le rin den ay rý lýn ma ne de ni
ise si gor ta lý la rýn ko run ma sý dýr. Tek lif na me nin si gor ta þir ke ti nin ha ki mi yet ala ný na ne za man ulaþ tý -
ðý nýn tes pi ti, özel lik le ara cý acen te le rin kul la nýl dý ðý du rum lar da, tek lif na me sa hi bi ta ra fýn dan bi li ne -
me di ðin den ve bir ri zi ko ger çek leþ ti ði za man si gor ta cý nýn so rum lu olup ol ma dý ðý nýn tes pi ti açý sýn -
dan si gor ta cý nýn ha ki mi yet ala ný na ulaþ ma aný ko nu sun da uyuþ maz lýk lar ya þa na bi le ce ðin den otuz
gün lük sü re tek lif na me nin ve ril di ði ta rih ten iti ba ren baþ la týl mýþ týr.

Mad de nin ikin ci fýk ra sý ile bi rin ci mad de yi ta mam la yý cý ni te lik te olup ha len Ha yat Si gor ta la rý
Yö net me li ðin de de yer alan bir hü küm dür. Uy gu la ma da, si gor ta söz leþ me si ne ta raf ol mak is te yen -
ler den tek lif na me ile bir lik te bel li bir mik tar pa ra da alý na bil mek te dir. Mad de ile hu ku ki açý dan ve -
ril di ði sý ra da fi ili icap ola rak ni te len di ri le cek bu pa ra nýn söz leþ me nin ku rul ma sýn dan son ra ki du ru -
mu nun ne ola ca ðý açýk lý ða ka vuþ tu rul mak is ten miþ tir.

Mad de 1406 - 6762 sa yý lý Ka nu nu nun “di ðer bir kim se nin nam ve he sa bý na ya pý lan si gor ta”
baþ lý ðý al týn da dü zen le nen tem sil mü es se si Ta sa rý da da ko run muþ tur. An cak, uy gu la ma da ba zen
nam ve he sa bý na ya pý lan söz leþ me kav ra mý ile baþ ka sý le hi ne si gor ta kav ra mý ka rýþ tý rý la bil di ðin den
ko nu “tem sil” mat la bý ile dü zen len miþ tir.   

Mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da mev cut du rum dan fark lý ola rak tem sil ci nin yet ki siz ol ma sý du rum -
da si gor ta cý ya kar þý so rum lu ola ca ðý mik tar si gor ta pri mi nin ta ma mý þek lin de de ðil de si gor ta dö ne -
mi ne ait prim ola rak be lir len miþ tir. Si gor ta pri mi nin ta ma mýn dan yet ki siz tem sil ci nin so rum lu tu -
tul ma sý nýn çok adi la ne ol ma dý ðý dü þü nül müþ tür. Zi ra, bu dü zen le me yet ki siz tem sil ci nin ge nel hü -
küm ler çer çe ve sin de “cul pa in con tra hen do”dan do ðan so rum lu lu ðu nu or ta dan kal dýr ma mak ta dýr.

Mad de nin ikin ci fýk ra sý 6762 sa yý lý Ka nu nun 1270 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn tek ra rý ma -
hi ye tin de ol mak la bir lik te ge rek Ka nu nun ken di için de bir bü tün lük sað la ya bil me si ni ge rek se si gor -
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ta et ti re nin hak sýz ka zanç sað la ma sý nýn önü ne ge çi le bil me si ni te mi nen, tem sil olu na nýn ri zi ko nun
ger çek leþ me sin den son ra söz leþ me ye ica zet ver me si nin an cak, ri zi ko nun ger çek leþ ti ði ko nu sun da
bil gi sa hi bi ol ma ma sý na bað lý ol du ðu nu ifa de ede cek þe kil de 1458 in ci mad de hük mü nün sak lý ol -
du ðu fýk ra ya ek len miþ tir.

Mad de nin son fýk ra sý na ye ni lik ola rak yet ki siz tem sil ci ta ra fýn dan ya pý lan söz leþ me de, si gor ta -
la nan men fa at üze rin de ay rý ca yet ki siz tem sil ci nin de men fa ati var sa söz leþ me nin yet ki siz tem sil ci
adý na ku rul muþ sa yý la ca ðý hü küm al tý na alýn mýþ týr. Böy le lik le yet ki siz ya pý lan söz leþ me ye ha yat ve -
re bil me si ola na ðý sað lan mýþ týr.   

Mad de 1407 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1271 in ci mad de sin de yer alan dü zen le me, Ta sa rý nýn bu
mad de sin de de yer ve ril miþ tir. 

Mad de 1408 - Söz ko nu su mad de ile 6762 sa yý lý Ka nu nun 1264 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra -
sý ye ni den ele alýn mýþ týr. Ka nu nun 1264 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da men fa at iliþ ki si ol ma dan
ya pý lan si gor ta söz leþ me si nin ba týl ol du ðu hük me bað lan mýþ tý. An cak, Ta sa rý da, 6762 sa yý lý Ka nu -
nun 1264 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ön gö rü len “but lan” þek lin de ki mü ey yi de “ge çer siz lik”
þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Þöy le ki, men fa at iliþ ki si si gor ta söz leþ me si nin ob jek tif esas lý nok ta sý dýr.
Do la yý sýy la, esas lý nok ta sý ol ma yan söz leþ me yok hük mün de dir. An cak, ku ru cu un sur la rý mev cut ol -
du ðu için ku ru lan bir söz leþ me de, mu te ber lik þart la rýn da ka mu dü ze ni ni et ki le ye cek de re ce de ek sik -
lik ler var ise o söz leþ me nin but la nýn dan bah se di le bi lir. Bu ne den le mad de de yer alan but lan ifa de si
ye ri ne yok luk ha li ni de içi ne alan bir üst baþ lýk þek lin de ki “ge çer siz lik” kav ra mý kul la nýl mýþ týr.

Yü rür lük te ki mad de de men fa at iliþ ki si nin son ra dan or ta dan kalk ma sý nýn hu ku ki so nuç la rý dü -
zen len me miþ tir. Al man Si gor ta Söz leþ me si Ka nu nun da da sa de ce za rar si gor ta la rý açý sýn dan ko nu
ele alýn mýþ, an cak ge nel ni te lik li bir dü zen le me ye gi dil me miþ tir. Söz ko nu su Ka nu nun 68 in ci mad -
de si nin ikin ci fýk ra sýn da, si gor ta la nan men fa atin si gor ta nýn baþ lan gý cýn da mev cut ol ma ma sý ve si -
gor ta müs tak bel bir iþ let me ve ya men fa at için ya pýl mýþ olup da men fa atin ger çek leþ me me si ha lin -
de si gor ta et ti re nin prim öde me bor cun dan kur tu la ca ðý, an cak si gor ta cý nýn uy gun bir iþ let me üc re ti
is te ye bi le ce ði hük me bað lan mýþ týr. Bu na kar þýn Ang lo-Sak son Hu ku kun da ko nu ha yat ve ha yat dý -
þý si gor ta lar açý sýn dan ay rý ay rý ele alýn mýþ; ha yat si gor ta la rýn da söz leþ me nin ya pýl ma sý sý ra sýn da var
olan men fa at son ra dan or ta dan kalk sa bi le bu du ru mun söz leþ me nin ge çer li li ði ne et ki et me ye ce ði
ka bul edi lir ken, mal si gor ta la rýn da men fa atin söz leþ me nin her aþa ma sýn da bu lun ma sý þar tý aran mýþ -
týr. Türk Si gor ta hu ku kun da da ko nu ya açýk lýk ge tir mek ama cýy la, her tür si gor ta için ge çer li ola bi -
le cek þe kil de bir dü zen le me ya pýl ma sý ge rek ti ði ka na ati ne va rýl mýþ ve söz leþ me nin ya pýl ma sýn dan
son ra mey da na ge le cek olan men fa at yok lu ðun da söz leþ me nin ko nu su kal ma ya ca ðýn dan söz leþ me -
nin o an dan iti ba ren ge çer siz ola ca ðý esa sý ka bul edil miþ tir. 

Mad de 1409 - 6762 sa yý lý  Ka nu nun 1281 in ci mad de sin de, si gor ta cý nýn harp ve is yan dan baþ -
ka bir ne den le mal la ra arýz olan te lef ve ta gay yür gi bi bü tün ha sar lar dan so rum lu ola ca ðý hü küm al -
tý na alýn mýþ týr. An cak, uy gu la ma da, tüm risk le re kar þý te mi nat ve ren “all risk” þek lin de bir si gor ta
uy gu la ma sý na çok en der rast la nýl mak ta dýr. Özel lik le ka tas tro fik risk ler dün ya uy gu la ma la rýn da ol -
du ðu gi bi te mi nat dý þý na bý ra kýl mýþ týr. Di ðer ta raf tan kö tü risk le re sa hip olan kim se le rin si gor ta eði -
li mi, iyi risk le re sa hip kim se le re gö re da ha faz la ol du ðun dan si gor ta cý ba zý risk ler için te mi nat ver -
mek is te me ye bi lir. Ni te kim, uy gu la ma da si gor ta ge nel þart la rý ile harp ve ya is yan dan baþ ka risk ler
de te mi nat kap sa mý dý þýn da bý ra kýl mak ta dýr. Stan dart ol ma yan risk ler için de si gor ta söz leþ me si ya -
pý la bil mek le bir lik te bun lar çok is tis nai ni te lik te dir. Bu nok ta da, is tis nai bir du ru mu ge nel leþ tir mek
si gor ta cý açý sýn dan men fa at ler den ge si ne ters dü þer. Bu ne den le mad de de si gor ta cý nýn ka rar laþ tý rý -
lan ri zi ko nun ger çek leþ me sin den do ðan za rar dan so rum lu ola ca ðý hük me bað lan mýþ týr.

Mad de nin ikin ci fýk ra sý ise, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1281 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn tek ra -
rý ma hi ye tin de dir.



---- 432 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Mad de 1410 - Mad de si gor ta sü re si nin na sýl be lir le ne ce ði ne iliþ kin dir. Uy gu la ma da her ne ka -
dar ta raf lar söz leþ me ya par ken sü re yi de be lir le mek tey se ler de, bu be lir le me nin ya pýl ma dý ðý hal ler -
de sü re nin ne þe kil de tes pit edi le ce ði ko nu su na bu mad de ile açýk lýk ge ti ril mek te dir. Ni te kim, mad -
de de 6762 sa yý lý Ka nu nun si gor ta söz leþ me si nin sü re si ne iliþ kin 1282 nci mad de si nin ikin ci cüm le -
si ay nen ko run muþ, mad de nin bi rin ci cüm le si ise fark lý bir ko nu yu dü zen li yor ol du ðu nu dan bu mad -
de den çý kar týl mýþ týr.

Mad de 1411 - Si gor ta sü re si hu ku ki bir kav ram ken, si gor ta dö ne mi tek nik bir kav ram olup
prim le rin he sap edil di ði dö ne mi ifa de eder. Do la yý sýy la, bir si gor ta sü re si için de bir den faz la si gor -
ta dö ne mi ola bi lir. Ta sa rý da söz leþ me nin so na er me si ha lin de, ba zý du rum lar da prim ia de si ne iliþ kin
ola rak si gor ta dö ne mi kýs ta sý kul la nýl dý ðýn dan, Al man Si gor ta Söz leþ me si Ka nu nun da ol du ðu gi bi
si gor ta dö ne mi nin ne ol du ðu nun da açýk lan ma sý ih ti ya cý du yul muþ tur. 

Mad de 1412 - Mad de ye ni bir dü zen le me dir. Borç lar hu ku ku nun ge nel il ke le ri çer çe ve sin de
söz leþ me ta raf ol ma yan için söz leþ me den her han gi bir yü küm lü lük ve ya borç doð maz. Bu nun la bir -
lik te, si gor ta söz leþ me le rin de bu ku ra la ge ti ril miþ is tis na lar var dýr. Ön ce lik le, si gor ta söz leþ me si
aza mi iyi ni yet esa sý üze ri ne ku rul muþ tur ve bu esas hem si gor ta cý hem de si gor ta et ti ren açý sýn dan
ge çer li dir. Si gor ta cý nýn doð ru bir prim he sa bý ya pa bil me si, di ðer bir ifa de ile üze ri ne al dý ðý ris ki öl -
çe bil me si için, yap tý ðý söz leþ me ile tüm ger çek lik le ri tam ve doð ru bir þe kil de bil me si ge re kir. Bu
ne den le si gor ta cý nýn risk le il gi li her bil gi ye sa hip ola bi le cek bir ko nu ma ge ti ril me si ge re kir. Ni te -
kim, 6762 sa yý lý Ka nu na ba kýl dý ðýn da da, be yan yü küm lü lü ðün de ol du ðu gi bi ba zý mad de ler de açýk -
ça si gor ta lý ya da ge ti ril miþ yü küm lük ler ol du ðu gö rü lür. 

Yu ka rý da ya pý lan açýk la ma lar çer çe ve sin de, söz mad de ge nel bir hü küm ma hi ye tin de dü zen len -
miþ tir. Ben zer bir hük me Al man Si gor ta Söz leþ me si Ka nu nun da da rast la mak müm kün dür. Bu nun -
la bir lik te mad de de, Al man Si gor ta Söz leþ me si Ka nu nun dan fark lý ola rak, söz leþ me nin tem sil ci ara -
cý lý ðý ile ya pýl ma sý ha lin de tem sil ci nin ve ha yat si gor ta la rýn da da leh da rýn bil gi si nin de dik ka te alý -
na ca ðý ný hü küm dü zen len miþ tir. Zi ra, amaç si gor ta cý nýn ger çek le re tam ola rak ula þa bil me si ise leh -
da rýn ve tem sil ci nin bil gi si ile si gor ta lý nýn bil gi si ara sýn da her han gi bir fark yok tur.   

Mad de 1413 - Sü rek li borç iliþ ki si do ðu ran söz leþ me ler de gü ven iliþ ki si bü yük önem arz eder.
Bu ne den le bir çok dü zen le me de, bu iliþ ki nin or ta dan kalk tý ðý hal ler hak lý ne den ola rak gö rül müþ
ve ta raf la ra söz leþ me yi so na er di re bil me hak ký ta nýn mýþ týr. Si gor ta söz leþ me le ri ise gü ven iliþ ki si -
nin en yo ðun ya þan dý ðý söz leþ me ler dir. Gü ven iliþ ki si nin or ta dan kalk ma sý borç ih lal le ri ne ve ya ön -
gö rü le me yen ifa güç lük le ri ne da ya na bi lir. Her han gi bir borç ih la li ol ma sa da hi  söz leþ me nin ku rul -
du ðu sý ra da mev cut olan þart lar da söz leþ me nin de va mý sý ra sýn da ki de ði þik lik ler ya þa na bi lir. Ta sa rý -
nýn bu mad de si ile, özel lik le Si gor ta Mu ra ka be Ka nu nu na gö re ma li bün ye za fi ye ti için de olan ve -
ya si gor ta lý la rýn hak ve men fa at le ri ni ye te ri de re ce de ko ru ya ma dýk la rý için ruh sat la rý ip tal edi len ve -
ya söz leþ me yap ma yet ki le ri kal dý rý lan ya  da kon kor da to ilân eden þir ket le rin bu du rum la rý nýn si -
gor ta et ti ren ler ba ký mýn dan hak lý fe sih ne de ni sa yý la ca ðý ön gö rül müþ tür. Di ðer ta raf tan, si gor ta lý le -
hi ne yo rum il ke si çer çe ve sin de eþit lik il ke si her ne ka dar si gor ta söz leþ me le rin de si gor ta lý le hi ne
bo zul muþ sa da   si gor ta cý nýn da ko run ma sý ge re ken men fa at le ri var dýr. Bu ne den le, mad de ile, prim
öde me borç lu su du ru mun da ki si gor ta et ti re nin kon kor da to ilân et me si nin de, il ke ola rak, si gor ta cý
için hak lý fe sih ne de ni ola ca ðý dü zen len miþ tir.    

Mad de 1414 - Uy gu la ma da si gor ta söz leþ me le ri, il ke ola rak,  uzun dö nem li ve ya en geç bir yýl
için ya pýl mak ta dýr. Bu sü re için de, si gor ta et ti ren prim mik ta rýn da mey da na ge le bi le cek de ði þik lik le -
ri kar þý la ya ma ya cak bir ha le dü þe bi lir. Bu ne den le, si gor ta et ti re ne ayar la ma þar tý na bað lý ola rak söz -
leþ me sü re si için de mey da na ge len prim ar týþ la rýn da söz leþ me yi so na er di re bil me hak ký ta nýn mýþ týr.   
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Mad de 1415 - Ta sa rý nýn bu mad de si ile Borç lar Ka nu nu nun 20 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn -
da yer alan kýsmî but lan mü es se sin de ki man týk si gor ta söz leþ me le rin de kýs mi fe sih ve cay ma hal le -
ri için de ka bul edil miþ tir. Bu na gö re si gor ta cý nýn kýs men söz leþ me den cay ma sý ný ve ya söz leþ me yi
fes het me si hak lý gös te re cek þart la rýn var lý ðý ha lin de si gor ta cý nýn söz leþ me ye bu þe kil de de vam et -
me ye ce ði nin an la þýl ma sý ha lin de si gor ta cý söz leþ me den ta ma men ca ya bi le ce ði gi bi ve ya söz leþ me -
yi de fes he de bi le cek tir. Ör ne ðin hem ya þa ma hem de ölüm ih ti ma li ne kar þý ya pý lan si gor ta da, bir -
bi ri ne zýt iki ri zi ko te mi nat al tý na alýn dý ðýn dan risk ler den bi ri için aðýr laþ tý rý cý bir du rum di ðe ri için
ha fif le ti ci ni te lik te dir. Bu du rum da si gor ta cý is ter se söz leþ me yi aðýr la þan ký sým için kýs mi ola rak so -
na er di re bi le ce ði gi bi, söz leþ me yi ta ma mýy la da so na er di re bi lir. Zi ra, si gor ta cý iki ris ki bir lik te si -
gor ta la dý ðý dü þün ce si ile tüm he sap la ma la rý ný yap mýþ ya da söz leþ me de aðýr lýk ka za nan ký sým so na
er di ri len ký sým sa ka lan ký sým la söz leþ me ye de vam edil me si ca zi be si ni yi tir miþ ola bi lir. An cak, si -
gor ta cý için ko ru nan men fa at si gor ta et ti ren için söz ko nu su dur. Bu ne den le, si gor ta cý nýn söz leþ me -
yi kýs mý ola rak so na er dir di ði du rum lar da da si gor ta et ti re ne söz leþ me yi ta ma mýy la so na er di re bil -
me hak ký ta nýn mýþ týr.  

Mad de 1416 - Mad de si gor ta söz leþ me sin de yer alan ki þi ler ara sýn da ki teb lið ve ih bar la rýn ne -
re ye ve ki me ve ne þe kil de ya pý la ca ðý na iliþ kin dir. Her ne ka dar uy gu la ma da ba zý si gor ta ge nel þart -
la rýn da ko nu dü zen len miþ se de bu nun ge nel bir hü küm ni te li ðin de ka nun da yer al ma sý nýn uy gun
ola ca ðý dü þü nül müþ tür. Di ðer ta raf tan, si gor ta cý nýn, söz leþ me de yer alan di ðer ki þi le rin yer le þim ye -
ri ni öð ren me ye mec bur tu tul ma sý nýn yer le þim ye ri ve mes ken de ði þik lik le ri ni si gor ta cý ya bil dir mek -
le yü küm lü bu lu nan di ðer ta ra fýn bu yü küm lü lü ðü nü ye ri ne ge tir me miþ ol ma sý kar þý sýn da si gor ta cý -
ya aðýr bir kül fet yük le mek de mek ola ca ðýn dan teb lið ve ih bar la rýn bi li nen son ad re se ya pýl ma sý ge -
rek ti ði de ay rý ca dü zen len miþ tir. Ben zer bir hük me Al man Si gor ta Söz leþ me si Ka nu nun da rast la -
mak müm kün dür.

Mad de 1417 - Söz leþ me ta raf la rý nýn söz leþ me nin de va mý sý ra sýn da aciz ha li ne düþ me si ve ya
hak kýn da ya pý lan ta ki bin se me riz kal ma sý mev cut du rum da mal si gor ta la rý ile de niz ci lik ri zi ko la rý -
na kar þý si gor ta lar da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1302 ve 1457 nci mad de le rin de fark lý þe kil ler de dü zen -
len miþ tir. Ka nun ko yu cu, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1302 nci mad de sin de te mi nat ya týr mak için üç gün -
lük sü re ön gö rür ken 1457 nci mad de de sü re den bah set me miþ, 1302 nci mad de de fes hi, 1457 nci
mad de de ise cay ma yý ka bul et miþ tir. Ta sa rý nýn bu mad de si ile ön ce lik le mal ve de niz ri zi ko la rý na kar -
þý si gor ta lar ara sýn da ki fark lý lar or ta dan kal dý rýl mýþ ve tüm si gor ta lar için uy gu la na bi lir ge nel bir hü -
küm sev ke dil miþ tir. Te mi nat ya týr mak için üç gün lük sü re az gö rü le rek bu sü re bir haf ta ya çý ka rýl mýþ
ve te mi nat ya týr ma ma nýn ne ti ce si Borç lar Ka nu nu na pa ra lel ola rak fe sih ola rak ön gö rül müþ tür.   

Mad de 1418 - Ta sa rý nýn bu mad de si ile si gor ta cý nýn iflâsý ay rý bir mad de ola rak dü zen len miþ -
tir. Ýflâs et miþ bir þir ket le si gor ta söz leþ me si nin de vam et ti ril me sin de si gor ta et ti re nin men fa ati ol -
ma dý ðý dü þün ce si ile iflâsla bir lik te söz leþ me nin son bu la ca ðý hü küm al tý na alýn mýþ týr. Ay rý ca, si gor -
ta cý nýn iflâsýn da, Si gor ta Mu ra ka be Ka nu nu uya rýn ca, si gor ta cý nýn te mi nat la rýn dan da öde me ya pýl -
ma sý müm kün dür. Bu nok ta da, uy gu la ma da ya þa nan so run la rýn önü ne ge çi le bil me si ni te mi nen, öde -
me ler ko nu sun da iflâs ma sa sý ile te mi nat lar ara sýn da ki sý ra be lir len miþ ve ön ce lik þir ket te mi nat la -
rý na ve ril miþ tir. Di ðer ta raf tan Si gor ta Mu ra ka be Ka nu nun da ki dü zen le me ye pa ra lel ola rak, si gor ta
ala cak la rý nýn iflâs ma sa sýn da üçün cü sý ra da yer ala ca ðý da ta mam la yý cý hü küm ola rak mad dede yer
al mýþ týr.  
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Mad de 1419 - Mad de bir an lam da 6762 sa yý lý Ka nu nun 1288 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn
tek ra rý ma hi ye tin de dir. An cak, mev cut dü zen le me den fark lý ola rak “söz leþ me nin ka nu ni se bep ler le
so na er me si” ifa de si ne Ta sa rý nýn bu mad de sin de yer ve ril me miþ tir. Þöy le ki, söz ko nu su ifa de ge -
rek uy gu la ma da ge rek se dok trin de bir çok tar týþ ma la ra yol aç mýþ týr. Bir gö rü þe gö re, sa de ce ka nun -
da be lir ti len so na er me ler de iþ le me yen gün le re ait prim ler ia de edi le cek ken, bir di ðer gö rü þe gö re,
ka nu na da ya lý ola rak söz leþ me nin ta raf lar ca so na er di ril me si ha lin de de iþ le me yen gün le re ait prim -
ler ia de edi lir. Ta sa rý da mad de dü zen le nir ken, söz leþ me nin so na er me þek li nin önem li ol ma dý ðý ka -
na ati ne va rýl mýþ týr. Bu ne den le de, ka nun da dü zen le nen özel hal ler ha riç ol mak üze re söz leþ me nin
so na er me si ha lin de si gor ta cý nýn sa de ce ri zi ko yu üze rin de ta þý dý ðý dö ne me ait pri me hak ka zan ma -
sý nýn, do la yý sýy la da ön ce den al mýþ ol du ðu iþ le me yen dö ne me ait prim le ri ia de et me si nin men fa at -
ler den ge si açý sýn dan da ha uy gun ola ca ðý dü þü nül müþ tür. Ay rý ca, mad de em re di ci ni te lik te bir mad -
de ni te li ðin de de ðil dir.    

Mad de 1420 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1268 in ci mad de sin de si gor ta söz leþ me sin den do ðan bü tün
ta lep le rin iki yýl da za ma na þý mý na uð ra ya ca ðý hü küm al tý na alýn mýþ, Ka nun ge rek çe sin de iki yýl lýk sü -
re nin ger çek ih ti yaç la ra da ha uy gun ol du ðu ifa de edil miþ tir. Ye ni dü zen le me de iki yýl lýk sü re ye sa dýk
ka lýn mýþ olun mak la bir lik te bir de aza mi za ma na þý mý sü re si ön gö rül müþ tür. Þöy le ki, 6762 sa yý lý Ka -
nun da ol du ðu gi bi Ta sa rý da mu ac ce li yet, ri zi ko nun ger çek leþ ti ði ni bil dir me ye bað lan mýþ týr. Hal bu ki,
si gor ta lý ve ya si gor ta dan fay da la nan kim se ri zi ko nun ger çek leþ ti ði ni, olay ta ri hin den iti ba ren, ör ne ðin
beþ yýl son ra da öð re ne bi lir. Bu du rum da si gor ta cý, her za man için si gor ta taz mi na tý nýn öden me si ta -
le biy le kar þý kar þý ya ka la bi lir. Bu ne den le, men fa at ler den ge si nin ko run ma sý ama cýy la, si gor ta cý nýn
taz mi nat öde me bor cun da ki za ma na þý mý için 6762 sa yý lý Ka nu nun 1268 in ci mad de sin de dü zen le nen
iki yýl lýk sü re ya nýn da mut lak bir za ma na þý mý sü re si da ha ge ti ril miþ ve bu sü re de ri zi ko nun ger çek -
leþ ti ði ta rih ten baþ la týl mýþ týr. An cak, si gor ta cý yý da ol duk ça uzun sü re ler le kar þý kar þý ya bý rak ma mak
ve ga ip lik ha li de dik ka te alýn mak su re tiy le aza mi sü re al tý yýl ola rak be lir len miþ tir.

Mad de 1421 - Mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1282 ile 1312 nci mad de si nin tek ra rý ma hi ye tin -
de dir. Ge nel il ke ni te li ðin de ki söz ko nu su dü zen le me ler Ta sa rý da da ay nen ko run muþ tur.

Mad de 1422 - Mad de ile  6762 sa yý lý Ka nu nun 1280 in ci mad de si ge nel hü küm ma hi ye ti ne ge -
ti ri le rek ay nen ko run muþ tur. An cak mad de de yer alan “si gor ta dan fay da la nan kim se” ifa de si, si gor -
ta hu ku ku ter mi no lo ji si ne uy gun ola rak “si gor ta lý” ve “leh dar” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir. 

Mad de 1423 - Ge rek 6762 sa yý lý Ka nun da ge rek se Borç lar Ka nu nun da si gor ta cý nýn bil gi ver -
me ve kar þý ta ra fý ay dýn lat ma yü küm lü lü ðü ne iliþ kin özel bir  dü zen le me yer al ma mak ta dýr. An cak,
söz leþ me nin gö rü þül me saf ha sýn da, ta raf lar dan bi ri di ðe ri nin çý kar la rý ný ko ru mak için dü rüst lük ku -
ral la rý na gö re ken di sin den bek le nen öze ni gös ter mek zo run da dýr. Bu nok ta da mad de ile si gor ta cý
açý sýn dan dok trin ve yar gý ka rar la rý da dik ka te alý na rak söz leþ me den ve ya dü rüst lük ku ra lýn dan kay -
nak la nan ay dýn lat ma ve bil gi ver me yü küm lü lü ðü nün do ða ca ðý ka bul edil miþ tir. Ni te kim ben zer dü -
zen le me le re Al man Si gor ta Söz leþ me si Ka nu nu ile Al man Si gor ta Mu ra ka be Ka nu nun da da rast la -
nýl mak ta dýr. Ko nu nun öne min den do la yý ay dýn lat ma açýk la ma sý nýn ve ril me me si nin hu ku ki so nu cu -
nun ne ola ca ðý mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ay rý ca be lir le nir ken, üçün cü fýk ra da da tüm si gor ta cý lar
için yek ne sak lýk sað la mak üze re bu yü küm lü lü ðün içe ri ði nin si gor ta dan so rum lu ku rum olan Ha zi -
ne Müs te þar lý ðý ta ra fýn dan tes pit edi le ce ði ön gö rül müþ tür. 

Mad de 1424 - Bu mad de ile si gor ta cý ya bel li bir sü re için de po li çe ve ek le ri ni si gor ta et ti re ne
ver me yü küm lü lü ðü nü ve geç ve ril me sin den do ðan za rar dan si gor ta cý nýn so rum lu ol du ðu hü küm al -
tý na alýn mýþ ve esas ta 6762 sa yý lý Ka nu nun 1265 ve 1267 nci mad de le ri ko run muþ tur. Mev cut du -
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rum dan fark lý ola rak po li çe ve ril me si için ön gö rü len sü re de si gor ta et ti re nin söz leþ me yi ne þe kil de
yap tý ðý de ðil, si gor ta cý nýn ne þe kil de yap tý ðý esas alýn mýþ týr. Zi ra, si gor ta söz leþ me si si gor ta cý nýn
ken di si ve ya söz leþ me yap ma ya yet ki li acen te si ta ra fýn dan dü zen len miþ se, si gor ta po li çe si nin ve ril -
me si ba ký mýn dan si gor ta et ti re nin söz leþ me yi biz zat ken di si nin ve ya tem sil ci si nin ya da ve ki li ta ra -
fýn dan ya pýl ma sý nýn bir öne mi yok tur. Po li çe yi dü zen le ye cek olan si gor ta cý ve ya onun yet ki li acen -
te si dir. Bu nok ta da, 6762 sa yý lý Ka nun da ön gö rü len yir mi dört sa at lik sü re si gor ta söz leþ me si nin si -
gor ta cý ve ya acen te si ta ra fýn dan ya pýl ma sý ha li ne bað lan mýþ týr. Di ðer ta raf tan, ko nu ya iliþ kin ola rak
6762 sa yý lý Ka nu nun 1267 nci mad de sin de bah se di len “tel lal” ye ri ne “söz leþ me nin di ðer hal ler le
ya pýl ma sý” ifa de si ter cih edil miþ tir. Zi ra, söz leþ me si gor ta bro ke ri ve ya ara cý acen te va sý ta sýy la da
ya pýl mýþ ola bi lir. 

Ta sa rý da mu vak kat il mü ha ber tan zi mi nin yü küm lü lük ola rak ka nun da dü zen len me si ne ge rek
du yul ma mýþ týr. Þöy le ki, söz ko nu su hü küm ler çer çe ve sin de mu vak kat il mü ha ber hu ku ki açý dan si -
gor ta po li çe sin den fark lý de ðil dir. Do la yý sýy la, si gor ta cý nýn ke sin ka bu le ka dar ki dö nem için si gor -
ta la na cak  men fa ati  te mi nat al tý na al mak için il mu ha ber ye ri ne si gor ta po li çe si de dü zen le ye bi lir.

Si gor ta söz leþ me si nin ge çer li li ði þek le ta bi ol ma dý ðýn dan, di ðer bir ifa de ile  po li çe den ba ðým -
sýz mey da na gel di ðin den si gor ta söz leþ me si için po li çe dü zen len me di ði du rum lar da söz leþ me nin
ku rul du ðu nun is pa tý ge nel hü küm le re gö re ola cak týr.

Mad de 1425 - Si gor ta po li çe si nin içe ri ði 6762 sa yý lý Ka nu nu nun 1266 ncý mad de sin de ge nel,
1334 ün cü mad de sin de ise ha yat si gor ta la rý için özel ola rak dü zen len miþ tir. Ön ce lik le, Ta sa rý nýn bu
mad de si ile, po li çe de yer al ma sý ge re ken hu sus la rýn ne ler ol du ðu nun te ker te ker sa yýl ma sý ye ri ne,
ge nel bir dü zen le me ya pýl ma sý yo lu na gi dil miþ tir. Za ten, 6762 sa yý lý Ka nu na gö re po li çe de yer al -
ma sý ge re ken le rin bir kýs mý (ri zi ko nun ger çek ma hi ye ti ni be lir le ye bi le cek hu sus lar da ol du ðu gi bi)
söz leþ me nin ya pýl ma sýn dan ön ce ki dö ne me iliþ kin dir. Bu ne den le mad de de po li çe nin te mel de ta raf -
la rýn hak la rý ný, te mer rü dü ve ge nel þart la rý içe re cek þe kil de dü zen len me si ge rek ti ði ifa de edil miþ tir.
Ge nel þart la rýn zah met siz ce oku na bi le cek þe kil de ol ma sý ise 6762 sa yý lý Ka nu nun 1266 ncý mad de -
si nin tek ra rý ni te li ðin de dir. Di ðer ta raf tan, Ta sa rý nýn bu mad de si ile ge ti ril miþ iki ye ni dü zen le me
var dýr. Bun lar dan bi rin ci si ge nel þart lar da ki de ði þik lik le rin mev cut söz leþ me le re olan et ki si di ðer
ise, po li çe ve ze yil na me içe ri ði nin ka ra laþ tý rý lan hü küm ler den fark lý ol ma sý nýn so nuç la rý dýr.

Her ne ka dar ah de ve fa il ke si ge re ði, ya pý lan söz leþ me de son ra dan ta raf la rýn kar þý lýk lý ira de be -
yan la rý ol ma dan de ði þik lik ya pýl ma sý müm kün de ðil se de, si gor ta söz leþ me le ri si gor ta lý le hi ne yo -
ru mun esas ol du ðu söz leþ me tür le rin den dir. Bu ne den le ge nel þart lar da, özel lik le ri zi ko prim den -
ge si ni et ki le me yen si gor ta lý ve leh dar le hi ne ya pý lan de ði þik lik le rin mev cut söz leþ me le re  doð ru dan
doð ru ya ve he men uy gu lan ma sý ge rek ti ði ka bul edil miþ tir. Bu nun la bir lik te, ge nel þart lar da ki de ði -
þik lik, si gor ta cý açý sýn dan risk ar tý rý cý di ðer bir ifa de ile da ha faz la prim alýn ma sý ný ge rek ti ri yor ola -
bi lir. Ör ne ðin, da ha ön ce te mi nat dý þýn da bý ra kýl mýþ olan bir hu sus da ha son ra te mi nat kap sa mý na
alýn mýþ sa bu du rum si gor ta cý için ris kin art ma sý an la mý na ge le bi lir. Bu nok ta da da men fa at ler den -
ge si nin ko run ma sý ba ký mýn dan si gor ta cý ya prim far ký ta lep ede bil me hak ký ta nýn mýþ týr.

Ben zer þe kil de si gor ta lý le hi ne yo rum il ke sin den ha re ket le, po li çe ve ze yil na me içe ri ði nin, tek -
lif na me den ve ka rar laþ tý rý lan hü küm le rin den fark lý ol ma sý ha lin de de, si gor ta lý nýn, leh ta rýn ve si gor -
ta et ti re nin aley hin de olan de ði þik lik le rin ge çer siz ol du ðu dü zen len miþ tir. Söz ko nu su dü zen le me,
si gor ta söz leþ me si nin ya pý lýp söz leþ me nin ya zý lý ha le ge ti ril me sin de son ra ya zý lý hü küm le rin ka rar -
laþ tý rý lan hü küm ler den fark lý ol ma sý ile il gi li dir. Bu ne den le de, Ta sa rý nýn 1423 ün cü mad de sin den
fark lý bir dü zen le me yi içer mek te dir. 
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Mad de 1426 - Si gor ta cý, si gor ta lý nýn ger çek za ra rý ný öde ye ce ðin den, si gor ta et ti re nin, si gor ta lý ve -
ya leh da rýn bu amaç la ri zi ko nun ve taz mi nat öde me bor cu nun kap sa mý nýn be lir len me si ama cýy la ya pý -
lan mas raf la rýn da si gor ta cý ta ra fýn dan kar þý lan ma sý ge rek ti ði dü þün ce si ile mad de ka le me alýn mýþ týr.
An cak, bu ra da asýl olan iyi ni yet ol du ðun dan, kar þý la na cak olan her tür lü mas raf de ðil an cak ya pýl ma sý
ma kul gö rü len mas raf lar dýr. Bu nok ta da, mad de de sö zü edi len ki þi ler iyi ni yet li ola rak mas raf yap mýþ -
lar sa, mas raf la rýn fay da lý olup ol ma dý ðý nýn da bir öne mi ol ma dý ðý açýk ça mad de de be lir til miþ tir.     

Mad de 1427 - Ri zi ko ger çek leþ ti ði za man si gor ta taz mi na tý ný öde me bor cu si gor ta cý nýn si gor -
ta söz leþ me sin den do ðan en te mel bor cu dur. Si gor ta taz mi na tý ay nen öde ne bi le ce ði gi bi nak den de
öde ne bi lir. Bu nun la bir lik te, ay nen taz min is tis nai hal ler de söz ko nu su ol du ðun dan, nak den öde me
ku ral ola rak ka bul edil miþ tir. 

Borç lar Ka nu nu nun 128 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý uya rýn ca, il ke ola rak, za ma na þý mý sü re -
si ala ca ðýn mu ac cel ol du ðu ta rih ten baþ la dý ðýn dan, ala ca ðýn ne za man ta lep edi le bi lir ol du ðu nun da
açýk bir þe kil de hük me bað lan ma sý ge re kir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1299 un cu mad de sin de si gor ta taz -
mi na tý nýn mu ac ce li ye ti ri zi ko nun ger çek leþ ti ði nin si gor ta cý ya ih bar bor cu nun doð du ðu ta ri he, ih bar
bor cu ise ri zi ko nun ger çek leþ ti ði nin öð re nil me si ne bað lan mýþ týr. An cak, si gor ta taz mi na tý nýn mu ac -
ce li ye ti ne iliþ kin ola rak ken di si ne ri zi ko ih ba rý ya pý lan si gor ta cý nýn da araþ týr ma ve  in ce le me yap -
ma hak ký nýn bu lun du ðu unu tul ma ma lý dýr. Do la yý sýy la, mu ac ce li yet ko nu sun da ri zi ko ih ba rý ya nýn -
da si gor ta cý nýn edi mi ne iliþ kin araþ týr ma la rý da ta mam la mýþ ol ma sý önem li bir kri ter dir. An cak,
men fa at ler den ge si nin ko run ma sý açý sýn dan si gor ta cý nýn in ce le me si ne de bir sü re sý nýr lan dýr ma sý ge -
ti ril me li dir. Bu sü re nin za rar si gor ta la rýn da ri zi ko nun ger çek leþ ti ði nin ih bar bor cu nun doð du ðu ta -
rih ten iti ba ren 30 gün, can si gor ta la rýn da ise araþ týr ma ya pý la cak þey le rin kap sa mý nýn da ha dar ve
za rar si gor ta sý na gö re da ha net ol ma sýn dan do la yý 15 gün ola rak ön gö rül müþ tür. An cak, men fa at ler
den ge si nin ko run ma sý ba ký mýn dan si gor ta cý ya yük le ni le me yen ne den ler den do la yý in ce le me ler ta -
mam la na ma mýþ sa, ör ne ðin ge rek li ev rak la rýn si gor ta et ti ren ve ya si gor ta lý ta ra fýn dan si gor ta cý ya za -
ma nýn ve ya hiç ve ril me me sin de ol du ðu gi bi, bu sü re ler iþ le me ye cek tir. Di ðer ta raf tan, si gor ta cý ri -
zi ko nun ger çek leþ ti ði ken di si ne ih bar ya pýl ma dan öð ren miþ ise, mu ac ce li yet için ri zi ko nun ger çek -
leþ ti ði ne iliþ kin ih ba rýn ya pýl mýþ ol ma sý da aran ma ma lý dýr. 

Taz mi nat ve ya can si gor ta la rý ba ký mýn dan be del öde me si için tüm bil gi ve bel ge ler si gor ta cý ya
ve ril miþ ol mak la bir lik te in ce le me ler bi ti ri le me miþ ola bi lir. An cak, si gor ta et ti re nin si gor ta söz leþ -
me si ni ya par ken de ama cý za ra rý nýn bir an ön ce te la fi edil me si ve kar þý laþ tý ðý teh li ke den do la yý her -
han gi bir mað du ri ye ti nin doð ma ma sý dýr. Bu du rum da da si gor ta et ti re nin men fa ati ko run ma sý ge re -
ke ce ðin den mad de ile si gor ta cý ya öde ne cek taz mi nat ve ya be del den mah sup edil mek üze re avans
ver me mec bu ri ye ti ge ti ril miþ tir.

Si gor ta cý nýn si gor ta et ti re ne gö re da ha güç lü bir ko num da ol du ðu göz önün de bu lun du ru la rak taz -
mi nat öde me bor cun da si gor ta cý nýn te mer rü de düþ me si için si gor ta cý ya ih tar gön de ril miþ ol ma sý aran -
ma mýþ ve si gor ta cý yý te mer rüt fa izi öde mek ten kur ta ran an laþ ma la rýn ge çer siz ol du ðu ka bul edil miþ tir.  

Mad de 1428 - Mad de ye ni dir. Söz leþ me sü re si için de za ra ra uð ra yan ma lýn si gor ta de ðe ri, do -
ðal ola rak aza lýr. Alý nan prim si gor ta dev re si için de en çok si gor ta be de li ka dar bir taz mi na týn kar -
þý lý ðý dýr. Bu ne den le, mad de ile si gor ta sü re si için de ya pý lan kýs mi taz mi nat öde me le ri nin söz leþ me
be de lin den dü þü le ce ði hü küm al tý na alýn mýþ týr. An cak, bu hük mün ak si ne söz leþ me ya pýl ma sý da
müm kün dür. Ni te kim, uy gu la ma da ba zý has ta lýk si gor ta la rýn da si gor ta cý nýn so rum lu lu ðu glo bal bir
ra kam ola rak da be lir le ne bil mek te dir. Bu na kar þýn, il ke ola rak, so rum lu luk si gor ta la rýn da bel li bir
si gor ta be de lin den bah set mek müm kün ol ma dý ðýn dan bu tür si gor ta lar da mad de nin kap sa mý dý þýn -
da bý ra kýl mýþ týr. 
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Mad de 1429 - Mad de de, ri zi ko nun ger çek leþ me si ne ka sýt ve ku sur la se be bi yet ve ril me si ha li,
te mel de 6762 sa yý lý Ka nu nun 1278 in ci mad de si ko ru na rak dü zen len miþ tir. Mad de nin ga ye si, si gor -
ta dan pa ra al mak kas týy la ri zi ko nun ger çek leþ ti ril me si ne en gel ol mak týr. An cak, mev cut dü zen le me -
de yer alan si gor ta dan ya ra la nan ifa de si, si gor ta ter mi no lo ji si ne uy gun ola rak “si gor ta lý ve leh dar”
ola rak de ðiþ ti ril miþ, ka sýt la ger çek le þen ri zi ko ba ký mýn dan ise si gor ta et ti ren ve ya si gor ta lý nýn ey -
lem le rin den so rum lu ol du ðu ki þi le rin de ki kast ha li taz mi nat öden me si ama cý na bað lan mýþ týr. Zi ra,
özel lik le so rum lu luk si gor ta la rýn da, ey lem le rin den so rum lu olu nan lar ki þi sel ne den le rin den do la yý
kar þý ta ra fa za rar ver miþ ler se, bun lar dan ha ber siz si gor ta et ti re ni ve ya si gor ta lý yý si gor ta ko ru ma sýn -
dan çý kar mak mad de nin ama cý na uy gun düþ mez.   

Mad de 1430 - Si gor ta söz leþ me si tam iki ta raf borç yük le yen bir söz leþ me ol du ðun dan si gor -
ta cý nýn yük len di ði ris kin kar þý lý ðý ný si gor ta et ti re nin prim öde me bor cu oluþ tu rur. 6762 sa yý lý Ka nu -
nun 1294 ün cü mad de sin de yer alan si gor ta pri mi nin pa ray la öde ne ce ði ne iliþ kin dü zen le me Ta sa -
rý da da ay nen ko run muþ tur. Si gor ta cý nýn so rum lu lu ðu nun baþ lan gý cý ilk prim öde me si ne bað lan dý -
ðýn dan ile ri de or ta ya çý ka bi le cek so run la rýn önü ne ge çi le bil me si ni te mi nen özel lik le pri min tak sit -
le öde ni yor ol ma sý du rum da ilk tak si tin nak den öde ne cek ol ma sý üze rin de mad de de özel lik le du rul -
muþ tur. Mü te akip tak sit ler için kam bi yo se ne di dü zen len miþ ol ma sý ha lin de ise öde me nin se ne din
tah sil edil di ði an da ya pýl mýþ ola ca ðý ko nu su na açýk lýk ge ti ril miþ tir. 

Mad de ile 6762 sa yý lý Ka nu nun 1295 in ci mad de si nin son fýk ra sý hük mü ay nen ko run muþ, an -
cak kýs mý cay ma ya iliþ kin açýk la yý cý hü küm ge ti ril miþ tir.

Mad de 1431 - Bu mad de, si gor ta pri mi nin ne za man öden me si ge rek ti ði ni dü zen len miþ ve
6762 sa yý lý Ka nu nun 1295 in ci mad de si nin bi rin ci ve dör dün cü fýk ra la rý ay nen ko run muþ tur

Si gor ta cý nýn öde ye ce ði taz mi nat ala ca ðý prim le rin kar þý lý ðý dýr. Bu ne den le, pri min tak sit le
öden me si nin ka rar laþ tý rýl dý ðý du rum lar da ri zi ko ger çek leþ ti ði za man, mü ec cel prim le rin de mu ac cel
ha le ge le ce ði mad de ile hü küm al tý na alýn mýþ týr.

Borç lar Hu ku ku çer çe ve sin de asýl olan borç lu nun bor cu nu biz zat ifa et me si dir. Bu na kar þýn, il -
ke ola rak, bir bor cun borç lu dý þýn da üçün cü bir ki þi ta ra fýn dan da ifa edi le bil me si de müm kün ol du -
ðun dan prim bor cu da si gor ta et ti ren dý þýn da ki bir ki þi ta ra fýn dan öde ne bi lir. Bu ne den le mad de nin
bu fýk ra sý ile ko nu ya açýk lýk ge ti ri le rek si gor ta et ti re nin ac ze düþ me si ha lin de, si gor ta cý nýn pri min
öden me si ni si gor ta lý dan ve leh dar dan da is te ye bi le ce ði açýk ça hük me bað lan mýþ týr. Ni te kim ben zer
bir dü zen le me ye Al man Si gor ta Söz leþ me si Ka nu nu nun 35a mad de sin de de rast la mak müm kün dür. 

Mad de nin son fýk ra sý ile, il ke ola rak, si gor ta cý nýn prim ala ca ðý ný öde ye ce ði si gor ta taz mi na týn -
dan dü þe bi le ce ði ön gö rül müþ tür. Bu du rum özel lik le si gor ta et ti ren ile si gor ta dan fay da la nan ki þi -
nin, di ðer bir ifa de ile si gor ta lý ve leh da rýn, fark lý ki þi ler ol ma sý du ru mun da önem ka za nýr. Þöy le ki,
ge nel hü küm ler çer çe ve sin de si gor ta cý, si gor ta et ti ren den olan prim ala ca ðý ný si gor ta lý ve ya leh da -
rýn taz mi nat ala ca ðý ile ta kas ede mez. Zi ra, ala cak lar ara sýn da mü te ka bi li yet söz ko nu su de ðil dir.
An cak, mev cut du rum da de niz ri zi ko la rý na kar þý si gor ta lar la il gi li ola rak 6762 sa yý lý Ka nu nun 1449
un cu mad de sin de bu il ke ye bir is tis na ge ti ril miþ tir. Bu nok ta da söz ko nu su is tis na hük mü Ta sa rý da,
ge nel leþ ti ri le rek tüm si gor ta lar için uy gu la na bi lir bir hü küm ha li ne ge ti ril miþ tir. Taz mi na tý ný öde -
yen si gor ta cý nýn taz mi na tý nýn kar þý lý ðý ola rak prim le ri müm kün ol du ðu ký sa sü re de tah sil et me si ge -
re kir. Bu nok ta da, si gor ta cý nýn da men fa ati göz önün de bu lun du ru la rak si gor ta prim le ri nin tah si li ni
ko lay laþ týr mak ama cýy la söz ko nu su dü zen le me ye gi dil miþ tir.

Ta sa rý da can si gor ta la rý için taz mi nat ye ri ne be del ifa de si kul la nýl mýþ ol du ðun dan ge nel hü küm
ma hi ye tin de ki mad de de be del ve taz mi nat ifa de le ri ne bir lik te yer ve ril miþ tir.
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Mad de 1432 - Ge re ði gi bi bir ifa dan bah se de bil mek için edi min ifa ye rin de ye ri ne ge ti ril me si
ge re kir. Bu ne den le de prim öde me ye ri nin ta yi ni bü yük önem arz eder. Ta sa rý nýn 1294 ün cü mad -
de si ise 6762 sa yý lý Ka nu nun 1296 ncý mad de sin de ki il ke ye bað lý ka la rak prim öde me bor cu nun ye -
ri ni dü zen ler. An cak, söz ko nu su dü zen le me ile mev cut du ru ma gö re fark lý lýk ya ra týl mýþ týr. Uy gu -
la ma lar da dik ka te alý na rak, si gor ta pri mi nin si gor ta et ti re nin ika met ga hýn da de ðil, po li çe de gös te -
ri len ve ya po li çe dü zen len me miþ se si gor ta et ti re nin bil dir miþ ol du ðu ad re sin de öden me si nin esas
ol du ðu ka bul edil miþ tir. Özel lik le si gor ta et ti re nin mes ke ni nin ika met ga hý ol ma dý ðý du rum lar da
mev cut du rum da ol du ðu gi bi si gor ta prim le ri nin yer le þim ye rin de tah sil edi le ce ði ni ka bul et mek
mad de nin ama cý na ters dü þer . Zi ra, Borç lar Ka nu nu nun 73 ün cü mad de sin de yer alan ve ana il ke -
ye gö re is tis na ni te li ði ta þý yan dü zen le me, si gor ta et ti re nin men fa at le ri göz önün de tu ta rak sev ke -
dil miþ tir. Do la yý sýy la ko ru ma tam ola rak sað lan ma lý, si gor ta et ti re nin fii len bu lun du ðu ye rin her za -
man için ika met ga hý ol ma ya ca ðý da dü þü nü le rek, pri min si gor ta et ti re nin bil dir di ði ad res te öden me -
si esa sý ka bul edil me li dir. 

Mad de 1433 - Si gor ta cý lýk ta önem li olan pri min ri zi ko ya uy gun lu ðu dur. Si gor ta nýn ma hi ye ti
ve tek nik ya pý sý iti ba rýy la bir si gor ta söz leþ me si nin ge rek ku ru lu þu ge rek se ic ra sý sý ra sýn da prim ile
ri zi ko ara sýn da bir uy gun lu ðun, de vam lý bir nis pet iliþ ki si nin bu lun ma sý ge re kir. Bu il ke den ha re -
ket le ön ce lik le mev cut dü zen le me den fark lý ola rak bir yýl dan ký sa sü re li si gor ta la rý da kap sa ya cak
þe kil de ris kin de ki azal ma ha lin de si gor ta pri mi nin de in di ri le ce ði hü küm al tý na alýn mýþ týr. 

Ýl ke pri min ris ke uy gun lu ðu ol du ðun dan, mad de nin ikin ci fýk ra sýn da da, prim ile risk ara sýn da -
ki uy gun suz lu ðun si gor ta et ti re nin den kay nak lan ma sý nýn da bi rin ci fýk ra açý sýn dan bir öne mi ol ma -
dý ðý ifa de edil miþ tir. 

Mad de 1434 - Si gor ta et ti re nin prim öde me de te mer rü de düþ me si ve bu nun so nu cun da si gor -
ta cý nýn sa hip ol du ðu hak lar 6762 sa yý lý Ka nu nun 1297 nci mad de si ile 1325 in ci mad de sin de dü zen -
len miþ ti. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1297 nci mad de sin de 517 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nun da De ði þik lik
Ya pýl ma sý na Ýliþ kin Ka nun Hük mün de Ka rar na me ile de ði þik lik ya pý la rak bir yýl dan uzun sü re li can
si gor ta la rý ile  di ðer si gor ta lar açý sýn dan bir fark lý lý ða gi dil miþ ti. Da ha son ra ya pý lan bu de ði þik lik
di ðer si gor ta la ra uy gu la na cak hü küm ler açý sýn dan Ana ya sa Mah ke me si ta ra fýn dan ip tal edil di ðin -
den mev cut du rum da te mer rüt aç sýn dan bir yýl dan uzun sü re li can si gor ta la rý na uy gu la na cak te mer -
rü de iliþ kin hü küm ler le di ðer si gor ta la ra uy gu la na cak hü küm ler ara sýn da fark lý lýk lar doð muþ tur. Ta -
sa rý nýn bu mad de si ile ön ce lik le tüm si gor ta lar için ge çer li ola cak ge nel bir te mer rüt hük mün sev -
ke dil me si amaç lan mýþ týr. 

Ýki ta ra fa borç yük le yen söz leþ me ler de te mer rüt Borç lar Ka nu nun da dü zen len miþ tir. Hu kuk ta
bir bü tün lü ðün sað lan ma sý ba ký mýn dan, si gor ta söz leþ me le ri ba ký mýn dan dü zen le ne cek te mer rüt hü -
küm le ri ile Borç lar Ka nu nu hü küm le ri ara sýn da esas ta önem li fark lý lýk la ra gi dil me me si ge rek ti ði
dü þün ce si mad de de hâ kim ol mak la bir lik te si gor ta söz leþ me le ri nin özel li ði ge re ði ba zý nok ta lar da
özel dü zen le me ler ya pýl mýþ týr. Ön ce lik le     si gor ta cý nýn, prim öde me bor cun da ki te mer rüt ne de niy -
le her bir si gor ta söz leþ me si için ih tar na me gös ter me si nin ol duk ça mas raf lý ve si gor ta þir ket le ri nin
port föy le ri ve si gor ta söz leþ me nin sü re si de göz önün de bu lun du rul du ðun da ta ki bi nin de zor ol du -
ðu açýk týr. Bu nok ta da, Al man Si gor ta Söz leþ me si Ka nu nun da ol du ðu gi bi ko nu ilk prim tak si ti nin
ve ya pri min ta ma mý nýn va de de öden me si ha li ile son ra ki prim tak sit le ri nin va de de öden me si hal le -
ri fark lý dü zen le me le re ta bi tu tul muþ tur. Uy gu la ma da ki ko lay lýk açý sýn dan, ilk ve ya de fa ten öde ne -
cek pri min va de ta ri hin den bel li bir sü re de öden me me si ha lin de söz leþ me nin oto ma tik ola rak so na
er me si, mü te akip prim ler de ki te mer rüt ha lin de bir yýl dan uzun sü re li can si gor ta la rý için ka bul edi -
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len pro se dü rün ko run ma sý, an cak te mer rüt ne de ni ile bir si gor ta dö ne mi için de iki de fa si gor ta et ti -
re ne ih tar gön de ril miþ ol ma sý ha lin de si gor ta cý ya da, si gor ta dö ne mi nin so nun da hü küm do ðu ra cak
þe kil de söz leþ me yi fes he de bil me hak ký nýn ta nýn ma sý nýn men fa at ler den ge si açý sýn dan uy gun ola ca -
ðý dü þü nül müþ tür. 

Mad de ile da ha ön ce tar týþ ma ko nu su ya pý lan iki hu su sa da açýk lýk ge ti ril mek is ten miþ tir. Bi -
rin ci si gor ta et ti re nin prim öde me bor cun da ki te mer rü dü ne de niy le söz leþ me nin fes hi ya nýn da Borç -
lar Ka nu nun dan di ðer hak la rý na kul la na bi le ce ði, ikin ci si ise Borç lar Ka nu nu nun 107 nci mad de si
çer çe ve sin de pri min be lir li va de dý þýn da ke sin va de li ola rak da be lir le ne bil me si dir.  

Mad de 1435 - Si gor ta cý lý ðýn bel ki de en önem li ko nu la rýn dan bi ri olan be yan yü küm lü lü ðü, 6762
sa yý lý Ka nun da mal ve de niz ri zi ko la rý na kar þý si gor ta lar da bir bi rin den ta ma mýy la fark lý þe kil de dü zen -
len miþ, bu na kar þý lýk can si gor ta la rý na iliþ kin ola rak her han gi bir dü zen le me ye gi dil me miþ tir. Bu nok -
ta da ön ce lik le her tür lü si gor ta söz leþ me si için uy gu la na bi le cek tek bir usu lün be nim sen me si ge rek li -
li ði üze rin de du rul muþ ve ko nu, kap sa mýn dan do la yý bir den faz la mad de ile dü zen len miþ tir. 

Ta sa rý nýn bu mad de si ise bir an lam da 6762 sa yý lý Ka nu nun 1290 ýn cý mad de si ile ay ný pa ra lel -
de dir. Be yan edi le cek hu sus la rýn ne ler ol du ðu ve han gi hal ler de yü küm lü lü ðün ih lal edil miþ sa yý la -
ca ðý mev cut ta ol du ðu gi bi dü zen len miþ tir. Mad de ye ye ni lik ola rak ise, si gor ta cý nýn sor du ðu so ru la -
rýn si gor ta cý için önem li ol du ðu na ka ri ne teþ kil ede ce ði ek len miþ tir. Zi ra, si gor ta cý sor du ðu so ru lar
çer çe ve sin de ris ki üst le nip üst len me ye ce ði ne ve ya han gi þart lar al týn da üst le ne ce ði ne ka rar ve re cek -
tir. An cak, be yan da bu lu nan kim se nin han gi ko nu la rýn önem li ol du ðu nu be lir le me de ve tak tir et me -
de te red dü de düþ me si ola sý lý ðý bü yük tür. Bu ne den le si gor ta cý lar, ge nel lik le si gor ta et ti re ne önem li
gör dük le ri hu sus la rý içe ren bir so ru lis te si ve rir. Bu ne den le de si gor ta cý nýn sor du ðu so ru la rýn ken -
di si için önem li ol du ðu yö nün de ka ri ne ko nul muþ tur. 

Mad de 1436 - Ya pý la cak be ya nýn usu lü ne iliþ kin ola rak; be yan, lis te ve kar ma ol mak üze re üç
ay rý sis tem söz ko nu su dur. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1270 in ci mad de si nin ilk fýk ra sýn da asýl ola nýn be -
yan ol du ðu, bu na kar þýn ikin ci fýk ra da si gor ta et ti re ne ken di si ne dol du rul ma sý tek lif olu nan lis te de
ya zý lý so ru lar dý þýn da hiç bir so rum lu luk düþ me ye ce ði hü küm al tý na alýn mýþ týr. Dok trin de ise, çe liþ -
ki li olan her iki dü zen le me den ka nun ko yu cu nun kar ma usu lü be nim se mek is te di ði so nu cu na va rýl -
mýþ týr. Be yan yü küm lü lü ðü nün kap sa mý nýn tes pi ti ba ký mýn dan Tas la ðýn bu mad de si ile ön ce lik le
ko nu ya ke sin lik ka zan dý rýl mak is ten miþ tir. Mad de ha zýr la nýr ken, lis te usu lü nün çok da ha az uyuþ -
maz lýk la ra ne den ola ca ðý üze rin de du rul muþ tur. Özel lik le, si gor ta et ti ren le rin ri zi ko üze rin de et ki li
ola cak önem li hu sus lar ko nu sun da uz man lýk la rý ol ma dý ðý dik ka te alýn dý ðýn da, be yan usu lü nün lis te
esa sý üze ri ne ku ru lu ol ma sý il ke si be nim sen miþ tir. An cak, si gor ta et ti re nin kö tü ni yet li ola rak,
önem li hu sus bil me si ha li ise bu dü zen le me kap sa mý dý þýn da bý ra kýl mýþ týr.

Uy gu la ma da si gor ta cý lar her ne ka dar stan dart tek lif na me ler kul lan mak tay sa da bu du rum si -
gor ta cý ya stan dar dý nýn dý þýn da so ru so ra ma ya ca ðý an la mý na gel mez. Risk ler özel leþ tik çe, do ðal ola -
rak, si gor ta cý da de ði þik so ru lar sor ma ih ti ya cý or ta ya çý kar. An cak, mad de nin ilk fýk ra sýn da ku ral
ola rak lis te usu lü be nim sen di ðin den ikin ci fýk ra uya rýn ca so ru la cak so ru la rýn da ya zý lý ve açýk ol -
ma sý ge rek ti ði bu fýk ra da ay rý ca be lir til miþ tir.

Mad de 1437 - 6762 sa yý lý Ka nun da be yan yü küm lü lü ðü nün ih la li ba ký mýn dan mal si gor ta la -
rýn da, ger çek le þen ri zi ko ile be yan yü küm lü lü ðü ara sýn da il li yet aran ma mýþ ken, de niz ci lik ri zi ko la -
rýn da aran mýþ týr. Ön ce lik le il li yet ko nu sun da tek bir sis te min be nim sen me si ge re kir. Bu ko nu da ise
dok trin de iki gö rüþ mev cut tur. Bir gö rü þe gö re, si gor ta yap mak is te yen le ri doð ru be ya na sev ket mek
ve yan lýþ be yan la rý ce za lan dýr mak için yan lýþ be yan la ri zi ko ara sýn da il li yet aran ma ma lý dýr. Bu na
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kar þýn ikin ci gö rü þe gö re, sos yal man tý ða ve si gor ta lý yý ko ru ma ya yö ne lik sis tem ler de ol du ðu gi bi
ger çek le þen ri zi ko ile yan lýþ be yan ara sýn da il li yet aran ma lý dýr. Ta sa rý nýn bu mad de siy le bir il ke se -
çi mi ya pýl mýþ ve her tür lü si gor ta da taz mi nat öde me le rin de yan lýþ be yan ile ger çek le þen risk ara sýn -
da ki il li ye te dik kat edi le ce ði dü zen len miþ tir.

Mad de 1438 - Be yan yü küm lü lü ðü nün al týn da ya tan dü þün ce si gor ta cý nýn ri zi ko hak kýn da bir
ka na ate va ra bil me si için bir ta kým ön bil gi le re sa hip ol ma sý ný sað la ya bil mek te dir. Si gor ta cý top la dý -
ðý bil gi ler çer çe ve sin de söz leþ me yi ya pýp yap ma ya ca ðý na ve ya han gi þart lar al týn da ya pa ca ðý na ka -
rar ve rir. Önem li olan ge rek li bil gi le re ula þýl ma sý dýr. Bu ulaþ ma sý nýn ne þe kil de ol du ðu nun ise bir
öne mi yok tur. Do la yý sýy la, si gor ta et ti ren bil dir me miþ ol sa bi le, si gor ta cý ka ra rý na et ki ede bi le cek
ni te lik te ki bil gi le re va kýf ol muþ sa, va rýl mak is te nen amaç ger çek leþ miþ tir. Bu ne den le de si gor ta cý -
nýn ar týk be yan yü küm lü lü ðü nün ih la li ne da yan ma sý müm kün de ðil dir.    

Mad de 1439 - Mad de ile be yan yü küm lü lü ðü nün ih la li ne uy gu la na cak mü ey yi de nin söz leþ me -
den cay ma ol du ðu, an cak si gor ta cý nýn is ter se prim far ký ný ta lep et mek su re tiy le söz leþ me ye de vam
ede bi le ce ði dü zen len miþ tir. Mad de uy gu la ma sýn da önem li ha lin ku sur lu öð re nil me me si ile si gor ta
et ti ren ta ra fýn dan önem li sa yýl ma ma sý nýn si gor ta cý nýn bu hak ký üze rin de et ki si ol ma dý ðý hü küm al -
tý na alýn mýþ týr. Zi ra, bil di ri le cek hu sus lar si gor ta et ti re nin bil gi si da hi lin de olan lar sa da, si gor ta et -
ti re nin du ru mu bil me me si ile iyi ni yet li ol ma sý bir bi rin den fark lý dýr. Asýl olan be yan edil me yen hu -
sus la rýn si gor ta cý nýn ka ra rý na et ki yap ma ya el ve riþ li ol ma sý dýr. Bu ne den le, bil di ril me si ge re ken le -
rin ta yi nin de si gor ta et ti re nin ka na at le ri önem ta þý ma dý ðý gi bi ve si gor ta et ti re nin bi le bi le ce ði bir hu -
su su ken di ku su ru ile öð re ne me miþ ol ma sý da önem li de ðil dir.

Ri zi ko nun ger çek leþ me sin den son ra si gor ta cý nýn be yan yü küm lü lü ðü nü öð ren me si nin so nu cu
ise, yü küm lü lük ih la li ile ger çek le þen ri zi ko ara sýn da il li yet bu lu nup bu lun ma ma sý ya nýn da ih lal de
ku su run de re ce si ne gö re be lir len miþ tir. Her ne þe kil de olur sa ol sun ka sýt lý ih lal le rin bir mü ey yi de -
ye ta bi tu tul ma sý ge rek ti ði dü þün ce si ile ka sýt lý ih lal de il li yet var sa taz mi na týn öden me ye ce ði yok sa
oran tý sal öde me nin ya pý la ca ðý ka bul edil miþ tir.

Mad de 1440 - Cay ma, bo zu cu bir in þai hak ol du ðun dan, cay ma nýn da si gor ta et ti re ne bir be -
yan la yö nel til me si ge re kir. Cay ma be ya ný, söz leþ me yi so na er di ren bir du rum ol du ðun dan bu hak -
kýn bel li bir sü re için de kul la nýl ma sý ge re kir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1290 ýn cý mad de sin de bu sü re
mal si gor ta la rý için bir ay, 1368 in ci mad de sin de ise de niz ri zi ko la rý na kar þý si gor ta lar için bir haf -
ta ola rak ön gö rül müþ tür. Ýþ ler de, ke sin li ðin sað lan ma sý ama cýy la 1290 ýn cý mad de sin de ön gö rü len
bir ay lýk sü re uzun ola rak de ðer len di ril di ðin den, Tas la ðýn bu mad de si  ile sü re nin, si gor ta tü rü ne
olur sa ol sun, bir haf ta ola ca ðý hü küm al tý na alýn mýþ týr. Do ðal ola rak, sü re nin baþ lan gý cý da du ru mun
öð re nil di ði ta rih ola cak týr.

Mad de 1441 - Mad de cay ma nýn so nuç la rý ný dü zen len mek te dir. 6762 sa yý lý Ka nun da da cay ma
mü es se si ka bul edil miþ ol mak la bir lik te dok trin de cay ma nýn hu ku ki ni te li ði ko nu sun da tar týþ ma lar
ya þan mýþ týr. Bir grup bu ra da ki cay ma nýn tek nik an lam da cay ma ol du ðu, di ðer bir ifa de ile söz leþ -
me yi ya pýl dý ðý an dan iti ba ren so na er dir di ði sa vu nur ken; bir grup ta bu ra da ki cay ma nýn fe sih gi bi
dü þü nül me si ge rek ti ði ni, di ðer bir ifa de ile yap tý ðý an dan iti ba ren ge le ce ðe et ki li ola cak þe kil de hü -
küm so nuç do ðu ra ca ðý ný sa vun muþ lar dýr. Ön ce lik le Tas la ðýn bu mad de si ile geç miþ te ya þa ný lan tar -
týþ ma la ra son ve ril mek is ten miþ ve esas ola rak mev cut sis tem ko run muþ, an cak ka sýt ha lin de söz -
leþ me nin geç mi þe et ki li ola rak so nuç do ður ma sýn da si gor ta cý nýn ta lep ede ce ði pri min ri zi ko yu ta þý -
dý ðý müd de te ait prim ol du ðu ko nu su na açýk lýk ge ti ril miþ tir.

Mad de 1442 - Mad de de han gi hal ler de cay ma hak ký nýn dü þe ce ði dü zen len miþ tir.
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Mad de 1443 - Tek li fin ya pýl ma sý ile ka bu lü ara sýn da ki de ði þik lik le re iliþ kin ola rak 6762 sa yý -
lý Ka nu nun da her han gi bir dü zen le me mev cut de ðil dir. An cak, tek lif de bu lu nan kim se ta ra fýn dan
be yan da bu lu nul duk tan,  an cak söz ko nu su tek lif he nüz si gor ta cý ta ra fýn dan ka bul edil me den ön ce
si gor ta cý nýn söz leþ me yi ya pýp yap ma ma sý na ve ya fark lý þart lar la yap ma sý na et ki ede bi le cek ko nu -
lar da de ði þik lik ler ola bi lir. Bu du rum da si gor ta et ti ren söz leþ me ön ce si be yan yü küm lü lü ðü ge re ði
gi bi ye ri ne ge tir miþ tir. An cak, he nüz söz leþ me ku rul ma mýþ ol du ðun dan da söz leþ me nin de va mý sý -
ra sýn da ki be yan yü küm lü lü ðü doð ma mýþ týr. Ta sa rý nýn bu mad de si ise, 6762 sa yý lý Ka nu nun bu ko -
nu da ek sik li ði ni gi der mek ama cýy la ha zýr lan mýþ týr. 

Mad de 1444 - Si gor ta söz leþ me si de vam lý bir iliþ ki yi dü zen ler. Bu ne den le, ta raf lar söz leþ me
yap týk tan son ra, ku ral ola rak, tek ta raf lý söz leþ me þart la rýn da de ði þik lik ya pa maz. Bu nun la bir lik te,
söz leþ me ya pýl dýk tan son ra þart lar da ve özel lik le teh li ke nin ger çek leþ me ih ti ma lin de söz leþ me yi et -
ki le ye bi le cek ni te lik te, si gor ta et ti re nin ken di si ve ya üçün cü bir þa hýs ta ra fýn dan ya pý lan de ði þik lik -
ler de ola bi lir. Bu nok ta da, söz leþ me nin ya pýl ma sý sý ra sýn da si gor ta et ti re nin ya pa ca ðý be yan la ra
kar þý du yu lan ih ti yaç, ta raf lar ara sýn da ki men fa at ler den ge si ni de vam et tir mek ba ký mýn dan, söz leþ -
me nin de va mý sý ra sýn da da mev cut tur. Ta sa rý nýn bu mad de si ise bu dü þün cey le dü zen len miþ tir.

Mad de 1445 - Söz leþ me nin de va mý sý ra sýn da ki bil di rim yü küm lü lü ðü nün ih la li, söz leþ me nin
ya pýl ma sý sý ra sýn da ki be yan yü küm lü lü ðü nün ih la lin de ol du ðu gi bi il li yet ve ku sur un sur la rý da dik -
ka te alýn mak su re tiy le hü küm al tý na alýn mýþ týr.

Mad de 1446 - Ri zi ko nun ger çek leþ ti ði nin bi lin me sin de özel lik le taz mi nat öde me borç lu su du -
ru mun da ki si gor ta cý açý sýn dan bü yük ya rar var dýr. Ni te kim, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1292 nci mad de -
sin de de ay ný ko nu dü zen len miþ ve ri zi ko nun ger çek leþ ti ði ni bil di rim yü küm lü lü ðü için beþ gün lük
sü re ön gö rül müþ tür. An cak, Ta sa nýn bu mad de si ile beþ gün lük bil di rim sü re si kal dý rýl mýþ onu ye -
ri ne “ge cik me mek” ifa de si kul la nýl mýþ týr. Zi ra, beþ gün lük sü re ba zý si gor ta lar için çok ký sa ola bi -
le ce ði gi bi ba sý si gor ta lar için de faz la ola bi lir. Hal bu ki  “ge cik mek si zin” ifa de si ön ce lik le he men
bil dir me esa sý ný ge ti rir. Ay rý ca, süb jek tif ve ob jek tif du ru ma gö re ha ki me bir tak dir hak ký ta nýr, da -
ha es nek tir. Di ðer ta raf tan mev cut dü zen le me den fark lý ola rak bu mad de ile, Ta sa rý nýn ge ne lin de ol -
du ðu gi bi yü küm lü lü ðü nün ih la lin de il li yet te yer ve ril miþ tir. Bu na gö re, ih lal öde ne cek taz mi nat
mik ta rýn da et ki li ol ma mýþ sa si gor ta cý nýn so rum lu lu ðu nun ta ma men or ta dan kal ma sýn dan ve ya azal -
ma sýn dan bah se di le mez. Mad de de ku sur, kas tý da kap sa ya cak þe kil de ge niþ an lam da kul la nýl mýþ týr.
Bu nok ta da, kas ti ola rak bil di rim yü küm lü lü ðü ih lal edil miþ se, yi ne taz mi nat tan in di rim ya pý la cak -
týr. An cak, in di rim ku su run aðýr lý ðý na gö re ola ca ðýn dan, so mut ola ya gö re si gor ta cý nýn taz mi nat öde -
me bor cu ta ma men de or ta dan kal ka bi le cek tir.

Mad de 1447 - Si gor ta bir zen gin leþ me ara cý ol ma dý ðýn dan si gor ta cý ger çek za ra rý öde me li dir.
Ýyi ni yet ve aza mi gü ven esa sý na da ya nan si gor ta da si gor ta cý nýn, ri zi ko ger çek leþ ti ðin de so rum lu lu -
ðu nun do ðup doð ma dý ðý ný, doð muþ sa kap sam ve sý ný rý ný be lir le ye bil me si için ri zi koy la il gi li tüm
bil gi le re sa hip ol ma sý ge re kir.  Bu ne den le si gor ta cý, si gor ta ile il gi li olan kim se ler den ri zi ko ile il -
gi li her tür lü bil gi yi ta lep ede bil me li ve ri zi ko nun ger çek leþ ti ði yer ler de ge re ken in ce le me le ri ya pa -
bil me li dir. Ni te kim, bir çok si gor ta ge nel þart ýn da bu hu sus açýk ola rak dü zen len miþ tir.

Bu yü küm lü lü ðün ih la li ise mad de de ay rý ca dü zen len miþ tir. Bu na gö re, ku su run aðýr lý ðý na gö -
re ve öde ne cek taz mi na ta yap tý ðý et ki ye gö re si gor ta taz mi na týn dan in di rim ya pý la bi le cek tir. 

Mad de 1448 - 6762 sa yý lý Ka nu nun ko ru ma ted bir le ri ni dü zen le yen 1293 ün cü mad de si te mel -
de ko run muþ an cak, uy gu la ma da kar þý la þý lan so run la rý gi de re bil mek ama cýy la bi raz da ha ge niþ le til -
miþ tir. Ön ce lik le, yü küm lü lük sa de ce ri zi ko nun ger çek leþ ti ði dö nem de de ðil, ger çek leþ me ih ti ma li -



---- 442 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

nin yük sek ol du ðu dö nem için de ön gö rül müþ tür. Zi ra, bu mad de nin ama cý, za ra rýn art ma sý ya nýn -
da za ra rýn oluþ ma sý na da en gel ol mak týr. Ki þi ken di si ni teh li ke ler den ko ru mak için si gor ta ya baþ vu -
rur. Yok sa teh li ke is te ni len bir du rum de ðil dir. Bu ne den le, si gor ta et ti ren, si gor ta sý ný yap týr mýþ ol -
sa bi le ih mal kar dav ran ma ma lý, ri zi ko nun doð ma ma sý ve ya doð muþ sa da za ra rýn art ma sý ný ön le yi ci
her tür lü ted bi ri al ma lý dýr. Di ðer ta raf tan, prim he sa bý ger çek le þen olay la ra gö re, di ðer bir ifa de ile
“ha sar/prim” ora ný na gö re be lir len di ðin den, si gor ta cý bir dö nem için de ne ka dar az taz mi nat öde -
miþ se bir son ra ki dö nem için si gor ta et ti ren le rin öde ye ce ði prim de o oran da da ha az ola cak týr.   

Mad de den bek le nen ama cýn tam ger çek le þe bil me si ama cýy la si gor ta et ti re ne, ola bil di ðin ce si -
gor ta cý ta ra fýn dan ve ri len ta li ma ta uy ma zo run lu lu ðu ge ti ril miþ tir. An cak, si gor ta et ti ren ta ra fýn da
alý na cak ön lem ler ve ya uyu la cak ta li mat lar imkân da hi lin de ve ma kul olan lar dýr. Yok sa hiç bir kim -
se den, ken di si ni zo ra ya da ha ya tý ný teh li ke ye ata cak bir ön lem al ma sý bek le ne mez. 

Mad de 1449 - Mad de, söz leþ me den do ðan yü küm lü lük le rin ye ri ne ge ti ril me me si ne iliþ kin ge -
nel bir dü zen le me ma hi ye tin de dir. Her ne ka dar Ta sa rý da ba zý özel yü küm lü lük ih lal le ri dü zen len -
miþ se de, si gor ta et ti ren açý sýn dan, Ta sa rý da ön gö rü len le rin dý þýn da uy gu la ma da ve ya si gor ta ge nel
þart la rý ile or ta ya çý ka bi le cek yü küm lü lük ler de ola bi lir. Bu gi bi hal ler de, Ta sa rý nýn ge nel ma hi ye ti -
ne uy gun ola rak, yü küm lü lük ih la li nin  ku su ra da yan ma ma sý ve ih lal ile ger çek le þen ri zi ko ara sýn -
da il li yet ol ma ma sý ha lin de söz leþ me nin fes he di le me ye ce ði hü küm al tý na alýn mýþ týr.

Mad de 1450 - Mad de ka nun hü küm le ri nin uy gu la ma ala ný ile il gi li dir. En ge niþ an la mýy la si -
gor ta, sos yal gü ven li ðin bir par ça sý ný oluþ tu ran sos yal si gor ta la rý ve özel si gor ta la rý ifa de eder. An -
cak, özel si gor ta lar ile  top lu mun ken di si ne özel bir önem bað la dý ðý ve ki þi le re sos yal risk ler kar þý -
sýn da ge li ri ne olur sa ol sun eko no mik gü ven ce sað la ma yan sos yal  gü ven lik sis te mi bir bi rin den
fark lý esas lar üze ri ne ku rul muþ tur. Bu ne den le de sos yal gü ven lik ku rum la rý ile ya pý lan söz leþ me ler
bu Ka nun kap sa mý dý þýn da bý ra kýl mýþ týr.  

Mad de 1451 - Mad de ile si gor ta söz leþ me si hak kýn da 6762 sa yý lý Ka nu nun da hü küm bu lun -
ma yan hal ler de Borç lar Ka nu nun hü küm le ri nin uy gu la na ca ðý dü zen len miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun
1264 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da fark lý ola rak, si gor ta söz leþ me si ne uy gu la na cak hü küm ler
yö nün den Borç lar Ka nu nu nun önü ne Türk Ti ca ret Ka nu nu nun di ðer ký sým la rýn da yer alan hü küm le -
ri ge ti ril miþ tir. Mev cut hü küm “Bu ki tap da hü küm bu lun ma dýk ça si gor ta söz leþ me si hak kýn da Borç -
lar Ka nu nun hü küm le ri tat bik olu nur” þek lin de dir. Her ne ka dar si gor ta hu ku kun da ki boþ luk la rý dol -
du ra cak hü küm le rin çok bü yük kýs mý Borç lar Ka nu nun da yer al mak tay sa da, Türk Ti ca ret Ka nu nun
çer çe ve sin de ti carî bir iþ olan si gor ta cý lýk hak kýn da, bu ký sým da hü küm bu lun ma yan hal ler de uy gu -
lan ma sý ge re ken hü küm le rin tek nik ola rak Borç Ka nu nun dan ön ce Ti ca ret Ka nu nu nu di ðer hü küm -
le ri ol ma sý ge rek ti ðin den ba his le bu mad de ile mev cut du ru ma gö re fark lý lýk ya ra týl mýþ týr.

Mad de 1452 - Si gor ta lý le hi ne yo ru mun esas ol du ðu ve aza mi gü ven esa sý üze ri ne ku ru lu olan
si gor ta cý lýk ta, si gor ta cý la ra na za ran da ha güç süz du rum da bu lu nan si gor ta lý la rýn ko run ma sý ge re kir.
Bu ne den le, si gor ta iliþ ki le rin de em ni ye ti sað la yan, si gor ta lý la rýn hak lý çý kar la rý ný ko ru yan tek ta raf -
lý ve ya iki ta raf lý em re di ci hü küm le re di ðer hu kuk dal la rýn dan faz la nis pet te yer ve ril miþ ve bu hü -
küm le re ay ký rý lýk hal le ri çe þit li þe kil ler de mü ey yi de len di ril miþ tir. 

ÝKÝN CÝ KI SIM
Si gor ta Tür le ri ne Ýliþ kin Özel Hü küm ler

BÝ RÝN CÝ BÖ LÜM
Za rar Si gor ta la rý

Mad de 1453 - Mad de de ön ce lik le si gor ta nýn ko nu su nun pa ra ile öl çü le bi len men fa at ol du ðu
be lir til mek su re tiy le “men fa ati olan kim se le rin” si gor ta yap tý ra bi le ce ði hu su su da ken di li ðin den dü -
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zen len miþ tir. Ay rý ca, mal top lu lu ðu si gor ta la rý na iliþ kin dü zen le me le re de mad de de yer ve ril miþ,
grup si gor ta la rýn da ol du ðu gi bi mal top lu lu ðun da ki mey da na ge len de ði þik lik ler de de söz leþ me nin
ge çer li ol du ðu ifa de edil miþ tir. Kâr si gor ta sý ile kâr si gor ta sý nýn sý ný rý na iliþ kin mev cut dü zen le me
ise bu Ta sa rý da da ko run muþ tur. 

Mad de 1454 - Si gor ta söz leþ me si, iki ta raf lý bir iþ lem dir. An cak, ta raf lar yap týk la rý söz leþ me
ile bor cun ala cak lý ya de ðil de üçün cü ki þi ye ifa sý ný ka rar laþ tý ra bi lir. Bu du rum da  baþ ka sý le hi ne si -
gor ta dan bah se di lir. Borç lar Ka nu nu nun 111 ve 112 nci mad de le rin de dü zen le nen üçün cü þa hýs le -
hi ne söz leþ me nin bir uy gu la ma sý ni te li ðin de ki baþ ka sý he sa bý na si gor ta da si gor ta dan do ðan hak lar
si gor ta lý ya ait tir. An cak, Borç lar Ka nu nu nun is tis na gör dü ðü tam üçün cü þa hýs le hi ne söz leþ me ler
6762 sa yý lý Ka nun da ha yat si gor ta la rý için açýkça ku ral ha le ge ti ril miþ ken di ðer si gor ta lar için bu
yön de be lir le yi ci bir hük me yer ve ril miþ tir. Sa de ce de niz ci lik ri zi ko la rý na kar þý si gor ta da, 6762 sa -
yý lý Ka nu nun 1445 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da si gor ta po li çe si nin si gor ta lý nýn elin de ol ma sý
kay dýy la si gor ta lý nýn söz leþ me den do ðan hak la rý üze rin de ta sar ruf ta bu lu na bi le ce ði ve bu hak la rý
mah ke me de id dia ede bi le ce ði hük me bað lan mýþ týr. Bu nok ta da, po li çe nin si gor ta lý ya ve ri lip ve ril -
me me si ne gö re söz leþ me nin tam ve ya ek sik üçün cü þa hýs ol du ðu ta yin edil mek te dir. Tas la ðýn bu
mad de si ile, si gor ta lar ara sýn da her han gi ay rým ya pýl mak sý zýn, si gor ta söz leþ me si nin, ku ral ola rak
tam üçün cü þa hýs le hi ne söz leþ me dü zen len miþ tir. Di ðer ta raf tan, Borç lar Ka nu nu nun 11 in ci mad -
de si ne gö re tam üçün cü þa hýs le hi ne söz leþ me, ta raf ira de le ri ne ya da örf âde te uy gun düþ tü ðü tak -
tir de müm kün ol mak ta dýr. Si gor ta söz leþ me si nin te mi nat sað la ma, ki þi yi uð ra dý ðý teh li ke nin za rar -
la rýn dan ko ru ma amaç la rý göz önün de bu lun du rul du ðun da, ta raf ira de le ri nin de tam üçün cü þa hýs le -
hi ne söz leþ me yö nün de ol du ðu nun ka bu lü ge re kir. Di ðer ta raf tan 6762 sa yý lý Ka nu nun 1270 in ci
mad de si nin son fýk ra sý da Ta sa rý da ko run muþ tur.    

Mad de 1455 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1275 in ci mad de si, kap sa mý bi raz da ral týl mak su re tiy le,
Ta sa rý nýn bu mad de siy le ko run muþ tur. Si gor ta et ti re nin men fa atin den faz la sý ný için si gor ta yap týr dý -
ðý du rum lar da aþan kýs mý sa de ce si gor ta et ti ren le ay ný tür de ki men fa at sa hi bi için ola ca ðý ka bul edil -
miþ tir.  

Mad de 1456 - Ta sa rý nýn bu mad de si ile, üze rin de sý nýr lý ay ný hak bu lu nan mal la rýn si gor ta edil -
me le ri ha lin de, ay ný hak kýn mal ye ri ne ge çen si gor ta be de li ni kap sa ya ca ðý il ke si ka bul edil miþ tir.
As lýn da bu mad de, Me de ni Ka nu nun ta þýn maz mal reh ni ve De niz Ti ca re ti Ka nu nu nun ge mi ipo te -
ði için koy du ðu pren si bin ge niþ le til miþ bir þek li dir. 

Mad de 1457 - Üze rin de sý nýr lý ay ni hak olan ma lýn si gor ta lan ma sýn da ol du ðu gi bi, si gor ta lý
ma lýn hac ze dil me sin de de, ha ciz hak ký sa hi bi nin ko run ma sý ge re kir. Bu ne den le ha ciz li ma lýn za rar
uð ra ma sý ha lin ce si gor ta taz mi na tý nýn ic ra mü dür lü ðü ne öden me si ön gö rül müþ tür. Di ðer ta raf tan,
si gor ta cý söz leþ me sü re si bo yun ca si gor ta lý mal üze rin de ha ciz olup ol ma dý ðý ný bi le me ye ce ðin den
ve ya sü rek li ola rak bu du ru mu kon trol ede me ye ce ðin den ic ra me mu ru na ha ciz sý ra sýn da borç lu ya
ma lýn si gor ta lý olup ol ma dý ðý ný, si gor ta lý ise han gi si gor ta þir ke ti ne si gor ta lat tý rýl dý ðý ný sor ma yü -
küm lü lü ðü ge ti ril miþ tir. 

Mad de 1458 - Geç mi þe et ki li si gor ta 6762 sa yý lý Ka nu nun 1279 un cu mad de sin de dü zen len -
miþ tir. An cak, bu dü zen le me de ters ten ge len bir yak la þým la han gi hal ler de geç mi þe dö nük si gor ta
ya pý la ma ya ca ðý be lir til di ðin den, Ta sa rý nýn bu mad de sin de ön ce lik le si gor ta cý nýn so rum lu lu ðu nun
söz leþ me nin ya pýl dý ðý ta rih ten ön ce ki bir za man da da baþ la ya bi le ce ði açýk lan mýþ týr. Da ha çok nak -
li yat si gor ta la rýn da rast la ný lan bu du ru mun mad de de be lir ti len hal ler de di ðer si gor ta lar için de uy -
gu la na bil me si müm kün dür. Mev cut dü zen le me den fark lý ola rak mad de de, “si gor ta dan fay da la nan”
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ifa de si ye ri ne si gor ta ter mi no lo ji si ne uy gun ola rak “si gor ta lý” ifa de si ne yer ve ril miþ tir. Ay rý ca, si -
gor ta lý nýn bil gi si ile söz leþ me nin hü küm süz ký lýn ma sý, si gor ta lý nýn söz leþ me nin var lý ðýn dan ha ber dar
ol ma sý þar tý na bað lan mýþ týr. Zi ra, si gor ta lý söz leþ me nin ta ra fý ol ma dý ðýn dan, ger çek le þen ri zi ko ile il -
gi li bir söz leþ me nin ya pýl mýþ olup ol ma dý ðý ný bi le me ye bi lir. Do la yý sýy la, ri zi ko nun ger çek leþ ti ðin den
ha ber dar  olan si gor ta lý söz leþ me den ha ber dar de ðil se, sa de ce onun bil gi si ne de niy le söz leþ me nin hü -
küm süz ol ma sýn dan ve si gor ta cý nýn pri min ta ma mý na hak ka zan ma sýn dan bah se di le me ye cek tir.

Mad de 1459 - Si gor ta zen gin leþ me ara cý ol ma dý ðýn dan, si gor ta cý ger çek ten uð ra ný lan za ra rý
taz min eder. Si gor ta cý lý ðýn en te mel pren si bi olan bu du rum 6762 sa yý lý Ka nu nun 1283 ün cü mad -
de sin de ol du ðu gi bi bu mad de ile de açýk ça hü küm al tý na alýn mýþ týr. 

Mad de 1460 - Mev cut du rum da, mal si gor ta la rý na iliþ kin ola rak çe þit li mad de ler de si gor ta de -
ðe rin den bah se dil miþ ol mak la bir lik te bir ta ným la ma ya pýl ma mýþ, bu na kar þýn de niz ci lik ri zi ko la rý -
na kar þý si gor ta da da si gor ta de ðe ri nin ta ný mý ve ril miþ tir.  Si gor ta de ðe ri kav ra mý za rar si gor ta la rýn -
da ol duk ça önem li dir. Zi ra, aþ kýn si gor ta, ek sik si gor ta, bir den çok si gor ta ve en önem li si si gor ta cý -
nýn so rum lu lu ðu nu si gor ta de ðe ri üze ri ne ku ru lu dur. Bu ne den le, Ta sa rý da si gor ta de ðe ri nin ta ný mý -
nýn ve ril me si ge rek li gö rül müþ tür. Ta ným da ise, de niz ci lik ri zi ko la rý na kar þý si gor ta da ki dü zen le me
esas alýn mýþ týr. Dü zen le me ye gö re, is ter söz leþ me nin ya pýl ma sýn da is ter se söz leþ me nin de va mýn da
ve ya ri zi ko ger çek leþ ti ðin de si gor ta de ðe ri o an da ki men fa atin tam de ðe ri dir.

Mad de 1461 - Pren sip, si gor ta be de li nin si gor ta de ðe ri ne eþit ol ma sý dýr. Bu nun la bir lik te taz -
mi na ta esas alý na cak de ðer ri zi ko nun ger çek leþ ti ði an da ki de ðer dir. Ta sa rý nýn 1459 un cu mad de si -
ne pa ra lel ola rak, si gor ta be de li nin si gor ta de ðe rin den faz la ol ma sý ha lin de si gor ta cý an cak ger çek
za ra rý öder. Di ðer bir ifa de ile, söz leþ me nin ya pýl dý ðý an da ki de ðer, ri zi ko nun ger çek leþ ti ði za man -
da ki de ðer den yük sek ol sa da hi bu dik ka te alýn maz. Bu na kar þýn ay nen taz mi ni ön gö ren ye ni de ðer
si gor ta sýn da si gor ta cý nýn so rum lu lu ðu ri zi ko ger çek leþ ti ði an da si gor ta edi len men fa atin tek rar ye -
ri ne kon ma sý ol du ðun dan do ðal ola rak, bu tür si gor ta lar da söz ko nu su hük mün uy gu lan ma sý müm -
kün de ðil dir.

Mad de 1462 - Taz mi nat si gor ta la rýn da esas, si gor ta nýn si gor ta de ðe ri üze rin den ya pýl ma sý, di -
ðer bir ifa de ile si gor ta be de li ile si gor ta de ðe ri nin bir bi ri ne eþit ol ma sý dýr. An cak si gor ta be de li ile
si gor ta de ðe ri ara sýn da fark ol ma sý bi le rek ve ya bil me ye rek mey da na ge le bi lir ki bu hal de ek sik si -
gor ta dan bah se di lir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1288 in ci mad de sin de yer alan ek sik si gor ta ya iliþ kin dü -
zen le me, Ta sa rý nýn bu mad de sin de de te mel ola rak ko run muþ tur. An cak, mad de de 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 1288 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý na yer ve ril me miþ tir. Þöy le ki, ek sik si gor ta da si gor ta cý
özel lik le si gor ta et ti ði ri zi ko nun bir kýs mý nýn si gor ta et ti ren üze rin de kal ma sý ný is te miþ ola bi lir. Ay -
rý ca, ge nel hu kuk il ke le ri çer çe ve sin de, ta raf lar yap mýþ ol duk la rý söz leþ me yi an cak kar þý lýk lý ira de -
le ri ile de ðiþ ti re bi lir ve ya so na er di re bi lir. Bu ne den le, de vam eden söz leþ me nin tek ta raf lý bir ira de
be ya ný ile de ðiþ ti ri le bil me si de men fa at ler den ge si açý sýn dan uy gun gö rül me miþ tir.

Mad de 1463 - Aþ kýn si gor ta nýn dü zen len di ði mad de 6762 sa yý lý Ka nu nun 1283 ün cü mad de -
siy le ay ný ni te lik te dir. An cak, mad de nin ikin ci fýk ra sý ye ni bir hü küm olup, aþ kýn lý ðýn ka sýt lý ya pýl -
ma sý ný dü zen le mek te dir. Ön ce lik le ka sýt lý aþ kýn si gor ta, ma li çý kar sað la ma ni ye ti ne bað lan mýþ týr.
Ay rý ca, ka sýt lý ya pý lan aþ kýn si gor ta ile is te me den mey da na ge len aþ kýn si gor ta nýn ay ný dü zen le me -
le re ta bi tu tul ma sý uy gun gö rül me miþ tir. Zi ra, mev cut du rum da, si gor ta edi len men fa at ta ma men ha -
sa ra uð rar ve aþ kýn lýk tes pit edi le mez se, si gor ta lý si gor ta de ðe rin den da ha faz la taz mi nat al mak ta;
aþ kýn lýk an la þý lýr sa da sa de ce aþan ký sým ge çer siz ka bul edil mek te dir. Bu nok ta da, söz ko nu su hü -
küm her ke si aþ kýn si gor ta yap ma ya ite cek bir ma hi yet te dir. Hal bu ki, ka sýt lý aþ kýn si gor ta nýn ge çer -
siz ka bul edil me si, ki þi ler de cay dý rý cý lýk et ki si ya ra ta cak týr.
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Mad de 1464 - Tak se li, si gor ta 6762 sa yý lý Ka nun da da var ol mak la bir lik te, mal si gor ta la rýy la
il gi li 6762 sa yý lý Ka nu nun 1283 ün cü mad de si ile de niz ci lik ri zi ko la rý na kar þý si gor ta lar la il gi li 6762
sa yý lý Ka nu nun 1350 ve de va mý mad de le rin de fark lý þe kil ler de hü küm al tý na alýn mýþ týr. Tas la ðýn bu
mad de si ile ön ce lik le ge nel hü küm ma hi ye tin de bir tak se uy gu la ma sý dü zen len miþ tir. Söz ko nu su
dü zen le me de ise, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1283 ün cü mad de si çok sert bu lun du ðun dan, 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 1350 nci mad de si esas alýn mýþ týr.    

Mad de 1465 - 6762 sa yý lý Ka nun da “bir den çok si gor ta” ana baþ lý ðý al týn da müþ te rek, kýs mý ve
çif te si gor ta dü zen len miþ ol mak la bir lik te her üç si gor ta uy gu la ma sý nýn or tak nok ta la rý ný içe ren, di -
ðer bir ifa de ile ge nel bir “bir den çok si gor ta” ta ný mý ný ve ren bir mad de yok tur. Bu ne den le Ta sa rý -
nýn bu mad de si ile ön ce lik le bir den çok si gor ta nýn ne ol du ðu hü küm al tý na alýn mýþ týr. Ay rý ca, bir -
den çok si gor ta da za rar si gor ta cý lar ara sýn da, tek bir si gor ta cýy la ya pý lan söz leþ me ye gö re fark lý þe -
kil ler de taz min edi le ce ðin den, si gor ta et ti re ne, ri zi ko ger çek leþ ti ðin de di ðer si gor ta cý la ra bil gi ver -
me yü küm lü lü ðü ge ti ril miþ tir.

Mad de 1466 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1285 in ci mad de si Ta sa rý da ko run muþ tur.
Mad de 1467 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1286 ncý mad de si Ta sa rý da ko run muþ tur.
Mad de 1468 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1287 nci mad de si Ta sa rý da ko run muþ tur.
Mad de 1469 - Ta sa rý nýn bu mad de si ile 6762 sa yý lý Ka nu nun 1289 un cu mad de si te mel de ko -

run muþ ol mak la bir lik te mad de de yer alan “di le di ði za man” ifa de si si gor ta lý için uy gun ol ma yan za -
man la rý da kap sa ya bi le ce ði dü þün ce siy le mad de den çý kar týl mýþ, sa de ce “si gor ta sü re si için de” ifa -
de si ne yer ve ril miþ tir.

Mad de 1470 - Men fa at sa hi bi de ði þik li ði il gi li olan Ta sa rý nýn bu mad de si ile mev cut sis tem ta -
ma mýy la ter si ne çev ril miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1303 ün cü mad de sin de si gor ta lý ma lýn sa hi bi nin
de ðiþ me si mat la bý al týn da ya pý lan dü zen le me ye gö re, ak si ne söz leþ me yok sa men fa at sa hi bi de ði -
þik li ðin de söz leþ me iliþ ki si de vam eder ken, Ta sa rý da ak si ne söz leþ me yok sa söz leþ me iliþ ki si nin
son bu la ca ðý ka bul edil miþ tir. Te mel de ki bu de ði þik li ðin ne de ni ise si gor ta uy gu la ma la rý dýr. Uy gu -
la ma da, bir çok si gor ta ge nel þar týn da ya da özel þart lar la 6762 sa yý lý Ka nu nun 1303 ün cü mad de -
sin de uy gu la ma za ten ter si ne çev ril miþ du rum da dýr. Bu ne den le de Ta sa rý nýn bu mad de si ile uy gu -
la ma da ki du ru mun Ka nun laþ tý rýl ma sý is ten miþ tir. Ay rý ca, si gor ta lý þah sýn da ki de ði þik lik si gor ta cý
açý sýn dan da önem arz ede bi lir. Men fa at sa hi bi de ði þik li ði si gor ta cý yö nün den süb jek tif ya da ob jek -
tif ri zi ko aðýr laþ ma sý ni te li ðin de ola bi lir. Ris ki ta þý yan ise si gor ta cý dýr. Bu ne den le il ke ola rak men -
fa at sa hi bi de ði þik lik le rin de söz leþ me iliþ ki si nin son bu la ca ðý ka bul edi lir ken ta raf la ra da ak si ne
söz leþ me ya pa bil me imkâný ta nýn mýþ týr.    

Mad de 1471 - Si gor ta cý nýn so rum lu lu ðu ri zi ko nun ger çek leþ ti ði ana gö re be lir le ne ce ðin den ve
si gor ta cý an cak söz leþ me de ka rar laþ tý rý lan hal ler den kay nak la nan si gor ta et ti re nin uð ra dý ðý ger çek
za rar la rý öde ye ce ðin den, Ta sa rý nýn bu mad de si ile si gor ta et ti re ne, ha sa rýn tes pi tin den ön ce ha sar
ko nu su yer ve eþ ya da, ha sa rýn se be bi ni, taz mi nat mik ta rý nýn tes pi ti ni güç leþ ti re cek ve ya en gel le ye -
cek de ði þik lik yap ma ma zo run lu lu ðu ge ti ril miþ tir. An cak, ya pý la cak de ði þik li ðe si gor ta cý nýn izin
ver miþ ol ma sý ve ya de ðiþ lik ya pýl ma dý ðý tak tir de za ra rýn da ha da ar ta cak ol ma sý hal le ri bu yü küm -
lü lük dý þýn da bý ra kýl mýþ týr. Si gor ta cý nýn bil gi si da hi lin de ya pý lan la rýn söz ko nu su mad de kap sa mý ol -
du ðu açýk týr. Za ra rýn art ma sý ný en gel le mek ama cýy la ya pý lan de ði þik lik de as lýn da si gor ta et ti re ne
Ta sa rý nýn 1448 in ci mad de si ile ge ti ril miþ de bir yü küm lü lük ol du ðun dan bu hal de is tis na kap sa mýn -
da yer al mýþ týr. Mad de nin ikin ci fýk ra sýn da da söz ko nu su yü küm lü lü ðün ih la li nin so nuç la rý hü küm
al tý na alýn mýþ týr. Ni te kim, Ta sa rý nýn bu mad de si ne ben zer dü zen le me ye Al man Si gor ta Söz leþ me si
Ka nu nun da ve si gor ta ge nel þart la rýn da da rast la mak müm kün dür.
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Mad de 1472 - Za ra ra se bep olan kim se ye kar þý si gor ta lý nýn ha iz ol du ðu taz mi nat ta lep hak ký,
öde di ði oran da si gor ta cý ya ge çer. Si gor ta hu ku kun da bü tün dün ya uy gu la ma sýn da bu ku ra la rast la -
ný lýr. Amaç, hem si gor ta lý nýn ri zi ko nun ger çek leþ me si so nun da ma ruz kal dý ðý za rar dan faz la bir taz -
mi nat ala rak zen gin leþ me si ne ma ni  ol mak hem de za rar gö re nin ver di ði za rar dan do la yý so rum lu -
lu ðu nu de vam et ti re bil mek tir. Bu pren sip, ger çek za ra rýn kar þý lan ma sý nýn söz ko nu su ol du ðu taz mi -
nat si gor ta la rýn da ge çer li iken, bu ni te li ði ol ma yan can si gor ta la rýn da ge çer siz dir. Ha le fi yet il ke si
ge re ði si gor ta cý, si gor ta lý sý nýn ye ri ne ge çe rek za ra ra ne den olan ki þi le re yap tý ðý öde me yi rü cu ede -
ce ðin den, si gor ta lý si gor ta cý nýn bu yön de ki hak la rý ný ih lal edi ci dav ra nýþ lar dan ka çýn ma sý, si gor ta -
cý sý nýn za ra rý na ne den ol ma ma sý  ge re kir. Ak si tak tir de si gor ta lý nýn so rum lu lu ðu söz ko nu su olur.
Di ðer ta raf tan, si gor ta cý si gor ta lý sý nýn za ra rýn bir kýs mý ný kar þý la mýþ sa, ge nel so rum lu luk il ke le ri
çer çe ve sin de kar þý lan ma yan za ra rý için so rum lu la ra her za man için baþ vu ra bi lir.

Mad de 1473 - Ta sa rý nýn bu mad de si ile so rum lu luk si gor ta sý nýn ge nel bir ta ri fi ya pýl mýþ týr. Ge -
ti ri len dü zen le me de ise ri zi ko ya esas teþ kil eden ola yýn, söz leþ me sü re si için de ger çek leþ me si esas
alýn mýþ týr. Geç miþ te mey da na ge len bir olay ne de niy le si gor ta cý nýn ken di dö ne min de or ta ya çý kan
za rar lar dan so rum lu ol ma sý  il ke si be nim sen miþ ol say dý pra tik te bu tür si gor ta la rýn uy gu la na bi lir li -
ði nin bü yük bir öl çü de aza la ca ðý dü þü nül müþ tür. Zi ra, si gor ta cý söz leþ me ya par ken, si gor ta lý nýn
geç miþ te ki tüm iþ ve iþ lem le ri ni bil mek is te ye cek ve bun la rýn ne þe kil de ya pýl dý ðý ný kon trol et mek
is te ye cek tir. Ak si tak tir de çok bü yük risk ler le kar þý la þa bil me teh li ke si ile kar þý kar þý ya ka la bi le -
cek tir. Ay rý ca, bu þe kil de ki bir dü zen le me kö tü ni yet li uy gu la ma la rýn da önü nü aça cak týr. Þöy le ki,
yap mýþ ol du ðu bir ha ta ne de ni ile taz mi nat ta le bi ile kar þý la þa bi le ce ði ni dü þü ne ne ki þi ler he men si -
gor ta söz leþ me si yap mak yo lu na gi de cek ler dir: Açýk la nan ne den ler den do la yý si gor ta cý nýn so rum -
lu lu ðu, söz leþ me sü re si için de si gor ta lý sý nýn so rum lu lu ðu nu ge rek ti re cek olay la ra bað lan mýþ týr. Bu
nok ta da, si gor ta cý nýn so rum lu lu ðun dan bah se dil mek için za ra rýn söz leþ me sü re sin den da ha son ra
doð ma sý ve ya ta lep edil me si önem li de ðil dir. An cak, mad de em re di ci ni te lik te ol ma dý ðýn dan ta raf -
la rýn, so rum lu luk si gor ta sý tür le ri ne gö re söz leþ me ri zi ko yu fark lý þe kil ler de be lir le ye bil me si de
müm kün dür.

Mad de 1474 - Ta sa rý nýn bu mad de si ile ge ti ri len dü zen le me mal si gor ta la rýn da söz ko nu su olan
za ra rý ön le me azalt ma yü küm lü lü ðü nün bir an lam da so rum lu luk si gor ta la rýn da ki uzan tý sý dýr. Zi ra,
si gor ta lý nýn ken di hak la rý ný ko ru mak için yap mýþ ol du ðu gi ri þim ler si gor ta cý nýn öde ye ce ði taz mi nat
mik ta rý na da et ki ede cek tir. Bu ne den le ya pý lan mas raf la rýn si gor ta te mi na tý için de ol du ðu ka bul
edil miþ tir. An cak, mal si gor ta la rýn da ki za ra rý ön le me ve azalt ma yü küm lü lü ðün den fark lý ola rak,
ya pý lan mas raf la rýn si gor ta te mi na tý ný aþ ma sý ha li de kar þý la na bil me si söz leþ me de hü küm bu lun ma -
sý na bað lan mýþ týr. Zi ra, hak ký ko ru cu iþ lem ler den do ðan mas raf lar bü yük meb lað la ra ula þa bil mek -
te dir. Ka nun ge re ði bu mas raf la rýn doð ru dan doð ru ya si gor ta cý ya yük le til me si ise, si gor ta cý yý ön ce -
den sý nýr la rý ný tah min ede me di ði bir te mi nat la kar þý kar þý ya bý rak mak de mek ola cak týr. Do ðal ola -
rak bu du rum da prim he sap la ma la rýn da zor luk la ra ne den ola cak týr.      

Mad de 1475 - Mal si gor ta la rýn da ol du ðu gi bi so rum lu luk si gor ta la rýn da da ri zi ko nun ger çek -
leþ ti ði nin bi lin me sin de taz mi nat öde me borç lu su du ru mun da ki si gor ta cý açý sýn dan bü yük ya rar var -
dýr. Bu nun la bir lik te so rum lu luk si gor ta la rýn da ri zi ko, üçün cü ki þi nin biz zat za ra ra uð ra ma sý de ðil
de bu za rar bað lý ola rak za rar ve ren du ru mun da ki si gor ta lý dan taz mi nat ta le bin de bu lu nul ma sý ol du -
ðun dan, si gor ta et ti re nin so rum lu lu ðu nu ge rek ti re cek olay la rý da si gor ta cý ya bil dir me si ge re kir. Bu
þe kil de si gor ta cý ile ri de kar þý la þa bi le ce ði taz mi nat ta lep le ri ne kar þý bil gi len di ril mek su re tiy le ken di -
si ne ge rek li ön lem le ri ala bil me fýr sa tý ta nýn mýþ ola cak týr.



---- 447 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

Mad de 1476 - Bu mad de, si gor ta lý nýn so rum lu lu ðu nu ge rek ti ren bir ola yýn mey da na gel me si
ha lin de, si gor ta cý ta ra fýn dan su nu la cak yar dým la rýn kap sa mý ný be lir le mek te dir. Mad de de yer alan
dü zen le me ye gö re, ih ba rý al dýk tan son ra si gor ta cý, iki se çe nek ten bi ri ni kul la na bi lir. Bun lar dan il ki
mad de nin bi rin ci fýr ka sýn da dü zen len miþ tir. Söz ko nu su dü zen le me ye gö re si gor ta cý ih ba rý al dý ðý ta -
rih ten baþ la ya rak beþ gün için de si gor ta lý ya, za rar gö ren ki þi nin yö nelt ti ði ta lep le re kar þý, si gor ta lý
adý na an cak mas raf ve so rum lu lu ðu ken di si ne ait ol mak üze re ge re ken hu kuk sal iþ ve iþ lem le ri yü -
rü tüp yü rüt me ye ce ði ni bil di re bi lir. Si gor ta cý, bu iþ ve iþ lem le ri üst len di ði ni bil di rir se si gor ta lý, ken -
di sin den ta lep edi len yar dým la rý yap mak kay dýy la da va nýn yü rü tül me si ne ka rýþ maz. Si gor ta cý, açýl -
mýþ da va nýn red de dil me si ni sað lar sa, si gor ta söz leþ me si ge re ði öde me yap mak tan kur tul muþ olur;
bu na kar þýn za rar gö ren ki þi nin aç tý ðý da va da si gor ta lý mah kûm olur sa, si gor ta cý öde me yap mak zo -
run da ka lýr. Bu na kar þýn eðer si gor ta cý bi rin ci fýk ra uya rýn ca iþ lem le ri yü rüt me ye ce ði ni bil di rir se ve -
ya si gor ta lý sü re si için de ce vap ver mez se, dör dün cü mad de  uy gu la ma ala ný bu lur. Bu hük me gö re
si gor ta lý, ken di si ne yö nel ti len ta lep le re kar þý, tek ba þý na, ge rek li iþ ve iþ lem le ri yü rü tür. Böy le bir
hal de, si gor ta lý aley hi ne bir taz mi nat öde me bor cu ön gö ren mah ke me ka ra rý ke sin leþ ti ðin de, si gor -
ta cý baþ ka bir hük me ge rek kal mak sý zýn si gor ta lý sý na ve ya ta lep te bu lu nan ki þi ye öde me yap mak zo -
run da dýr. Yal nýz ca, si gor ta lý nýn ya pa ca ðý sulh söz leþ me le ri için si gor ta cý dan ica zet al ma sý þar tý aran -
mýþ týr; si gor ta cý ica zet ver mez se, sulh söz leþ me si si gor ta cý ya kar þý hü küm ifa de et mez. Do la yý sýy la
ge çer li sulh söz leþ me si uya rýn ca öde me ya pan si gor ta lý, öde di ði be de li si gor ta söz leþ me si uya rýn ca
si gor ta cý dan ta lep ede mez. Si gor ta cý ya, aný lan hak lar dan bi ri ni ter cih et ti ði ni si gor ta lý ya bil dir me si
için ta nýn mýþ olan beþ gün lük sü re için de, si gor ta lý, ikin ci fýk ra uya rýn ca, her han gi bir si gor ta hi ma -
ye si yok muþ ça sý na ge rek li iþ lem le ri yü rüt mek zo run da dýr. Si gor ta cý nýn hu ku ki iþ lem le ri üst len me si
ha lin de da si gor ta lý nýn da hak ve men fa at le ri ni gö zet me si ge re kir ki bu hu sus üçün cü fýk ra da ifa de
edil miþ tir.

Mad de 1477 - Si gor ta cý nýn kas ten ne den ol du ðu ri zi ko lar dan do la yý so rum lu ol ma ya ca ðý þek -
lin de ki ge nel il ke, so rum lu luk si gor ta sý için de ay nen be nim sen miþ tir. Ak si tak tir de, si gor ta lý si gor -
ta sý na gü ve ne rek, ver miþ ol du ðu za rar ne de niy le ken di nin mal var lý ðýn dan her han gi bir azal ma ol -
ma ya ca ðýn dan ka sýt lý ola rak kar þý ta raf za rar ve re bi lir. Bu ise ka bul edi le bi lir bir so nuç de ðil dir.  

Mad de 1478 - Söz ko nu su mad de ile za rar gö ren üçün cü ki þi nin doð ru dan doð ru ya si gor ta cý -
ya ta lep kar þý ta lep ve da va hak ký dü zen len miþ tir. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1310 un cu mad de sin de sa -
de ce yan gýn do la yý sýy la so rum lu luk si gor ta la rý ile il gi li ola rak doð ru dan doð ru ya da va hak ký dü zen -
len miþ tir. An cak, söz ko nu su Ka nun dý þýn da da, özel lik le zo run lu so rum lu luk si gor ta la rýn da, doð ru -
dan doð ru ya ta lep ve da va hak ký ka nun lar la (Ka ra yol la rý Tra fik Ka nu nun da ve Borç lar Ka nu nun da
ol du ðu gi bi) ya da ge nel þart lar la ka bul edil miþ tir. So rum lu luk si gor ta la rýn da asýl amaç her ne ka -
dar si gor ta lý nýn üçün cü ki þi ye ver miþ ol du ðu za rar ne de niy le öde ye ce ði  taz mi na ta bað lý ola rak mal
var lý ðýn da mey da na ge len azal ma nýn te la fi si de, bu nun yan so nu cu za rar gö re nin de bir an ön ce za -
ra rý nýn gi de ril me si ni ve si gor ta lý nýn öde me güç süz lü ðü ne kar þý üçün cü ki þi le rin ko run ma sý dýr. Ay -
rý ca, za rar gö re nin doð ru dan doð ru ya si gor ta cý ya baþ vur ma sý da za rar ve ren du ru mun da ki si gor ta lý -
yý ra hat la tý cý bir et ki ya ra ta cak  ve si gor ta lý nýn da so rum lu luk si gor ta sý ile sað lan mak is te di ði ama -
ca da ha ko lay ulaþ ma sý ný sað la ya cak týr. Fa kat ge ti ri len dü zen le me hiç bir þe kil de so rum lu luk si gor -
ta sý ný üçün cü ki þi le hi ne söz leþ me du ru mu na sok maz. Zi ra, ha len men fa ati si gor ta edi len biz zat si -
gor ta lý nýn ken di si dir.

Mad de 1479 - Mad de, Ta sa rý nýn 1447 nci mad de si nin so rum lu luk si gor ta sýn da ki uzan tý sý ni te -
li ðin de dir. 1447 nci mad de de, si gor ta cý nýn or ta ya çý kan za ra rýn ger çek ne de ni ve mik ta rý ko nu sun -
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da tes pit ya pa bil me si için söz leþ me nin ta ra fý du ru mun da ki si gor ta et ti re ne ge ti ril miþ bir ta kým yü -
küm lü lük ler var dýr. So rum lu luk si gor ta la rýn da ise, si gor ta lý nýn za ra rý as lýn da za rar gö ren ki þi nin uð -
ra dý ðý za rar ol du ðun dan si gor ta cý nýn bu za ra rý tes pit ede bil me si için za rar gö ren den de bir ta kým bil -
gi ve bel ge le ri is te ye bil me si ge re kir. Ni te kim, si gor ta cý nýn öde ye ce ði taz mi na týn tes pi tin de, si gor ta -
cý için si gor ta et ti ren den çok za rar gö ren ki þi nin elin de ki bil gi ve bel ge ler da ha önem li dir. Zi ra, za -
ra ra uð ra yan ki þi üçün cü ki þi dir ve si gor ta cý , si gor ta te mi na tý için de kal mak kay dýy la bu za rar ka -
dar olan kýs mý si gor ta lý sý için taz min ede cek tir.

Mad de 1480 - Ta kas, bir bi ri ne kar þý ay ný cins ten edim le ri borç la nan ta raf la rýn bu kar þý lýk lý
borç la rý fii len öde mek kül fe tin den bir yol dur. Bu nok ta da ta kas tan bah se dil mek için ala cak lar ara -
sýn da kar þý lýk lý lýk iliþ ki si nin bu lun ma sý ge re kir. Ala cak lar ara sýn da ki kar þý lýk lý lýk tan amaç, ala cak -
la rý ta kas ede cek her iki ta ra fýn bir bi ri ne borç lu ol ma sý dýr. Do la yý sýy la, ta raf lar dan bi ri  üçün cü bir
þa hýs tan olan ala ca ðý ný baþ ka bir þa hýs tan olan ala ca ðý ile ta kas ede mez. Ta sa rý nýn bu mad de si ile bu
il ke çer çe ve sin de ele alýn mýþ týr. Þöy le ki, za rar gö ren ile si gor ta cý ara sýn da bir kar þý lýk lý lýk yok tur.
Bu ne den le si gor ta söz leþ me sin den do la yý si gor ta et ti ren den olan ala ca ðý ile za rar gö re ne öde ye ce -
ði si gor ta taz mi na tý ný ta kas ede mez. An cak, bu du rum doð ru dan doð ru ya za rar gö re ne öde ne cek
olan taz mi nat lar için dir. Eðer za rar gö ren za ra rý ný, za rar ve ren du rum da ki si gor ta lý dan al mýþ ve si -
gor ta lý da za rar gö re ne öde di ði taz mi na tý si gor ta cý sýn dan ta lep et miþ se, do ðal ola rak, si gor ta cý nýn si -
gor ta et ti re ne kar þý olan ala ca ðý ile si gor ta et ti re ne öde ye ce ði taz mi na tý ta kas ede bil me hak ký var -
dýr.Her ne ka dar Ta sa rý nýn 1431 in ci mad de sin de, öde ne cek taz mi nat ile prim ala cak la rý ara sýn da ta -
ka sa ge ti ril miþ bir is tis na var sa da, bu ra da so rum lu luk si gor ta la rýn dan fark lý ola rak si gor ta lý söz leþ -
me nin ta ra fý ol ma sa bi le men fa ati söz leþ me ye teþ kil eden, di ðer bir ifa de ile söz leþ me ile il gi li ki þi -
dir. Hal bu ki, so rum lu luk si gor ta la rýn da za rar gö ren si gor ta söz leþ me sin den ta ma men ba ðým sýz söz -
leþ me dý þýn da ka lan bir ki þi dir. Bu ne den le de bu ra da ta kas açý sýn dan bir is ti na ya ra týl ma mýþ týr.         

Mad de 1481 - Söz ko nu su mad de ile so rum lu luk si gor ta la rýn da ki ha le fi yet ha li de açýk ça hü -
küm al tý na alýn mýþ ve özel li ðin den do la yý da ge nel za rar si gor ta sýn da ki ha le fi yet ten ba ðým sýz ola -
rak dü zen len miþ tir. Bu ko nu dok trin de çok faz la tar týþ ma ya ne den ol muþ ve  bu tür si gor ta lar da si -
gor ta lý ile za rar dan so rum lu olan ay ný ki þi ol du ðun dan si gor ta cý nýn za ra rýn fa ili ne  (borç lu ya) baþ -
vur ma sý ne de ni ile ha le fi ye tin den bah se di le me ye ce ði, ak si tak tir de si gor ta cý nýn si gor ta lý sý için öde -
di ði taz mi na tý ge ri si gor ta lý sý na rü cu ede ce ði þek lin de bir so nu ca va rý la ca ðý ve bu du rum da da si gor -
ta lý için prim öden me si nin bir an la mý ol ma dý ðý ile ri sü rül müþ tür. Bu gö rüþ te hak lý lýk pa yý ol mak la
bir lik te, so rum lu luk si gor ta la rýn da hiç bir þe kil de ha le fi ye tin ola ma ya ca ðý ný söy le mek de doð ru de -
ðil dir. Þöy le ki, özel lik le mü te sel sil so rum lu luk ha lin de, za rar gö re nin mü te sel sil so rum lu lar dan bi -
rin den ve ya bu nun si gor ta cý sýn dan za ra rý nýn ta ma mý ný al ma sý ha lin de si gor ta cý si gor ta lý sý na ha lef
ola rak faz la öde di ði mik tar için di ðer so rum lu la ra rü cu ede bi lir. Mad de nin ikin ci ve üçün cü fýk ra sý
ise ge nel an lam da ki ha le fi yet te ol du ðu gi bi dü zen len miþ tir.    

Mad de 1482 - So rum lu lu ðun do ðu mu nun ve taz mi ni ge re ken za ra rý nýn tes pi ti nin uzun za man
ala bi li yor ol ma sý ne de niy le ge nel hü küm ler de ön gö rü len iki yýl lýk sü re nin so rum lu luk si gor ta la rýn -
da az ola ca ðý dü þün ce si ile bu tür si gor ta lar da za ma na þý mý sü re si beþ yýl ola rak be lir len miþ tir.

Mad de 1483 - Söz leþ me iki ta raf lý bir hu ku ki iþ lem ol du ðun dan söz leþ me yap ma zo run lu lu -
ðu nun so nuç ge ti re bil me si için bu zo run lu lu ðun iki ta raf lý ol ma sý ge re kir. Bu nok ta da, si gor ta cý
açý sýn dan da zo run lu luk ön gö rül me den sa de ce si gor ta et ti re ne söz leþ me yap ma zo run lu lu ðu nu ge -
ti ri le mez. Ni te kim, zo run lu si gor ta ön gö ren bir çok özel Ka nun da da bu yön de hü küm ler yer al -
mak ta dýr. 
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Mad de 1484 - Gü nü müz de zo run lu so rum lu luk si gor ta la rýn da, gi de rek si gor ta lý dan çok za rar
gö re nin men fa ati nin ko run ma sý ön pla na çýk ma ya baþ la mýþ týr. Zi ra, zo run lu si gor ta lar da amaç, ih ti -
ya ri si gor ta lar dan fark lý ola rak ka mu men fa ati nin ko run ma sý dýr. Bu yak la þým için de de Ta sa rý nýn bi -
rin ci fýk ra sýn da, Ka ra yol la rý Tra fik Ka nu nun da Zo run lu Tra fik Si gor ta sý için ön gö rü len hü küm tüm
zo run lu so rum lu luk si gor ta la rý ný kap sa ya cak þe kil de ge nel leþ ti ril mek su re tiy le Ta sa rý ya ak ta rýl mýþ týr. 

Zo run lu si gor ta lar da amaç ka mu men fa ati nin ko run ma sý ol du ðun dan ama ca ula þý la bil me sin de,
bu tür si gor ta lar da ki ka çak la rýn da önü ne ge çil me si en az zo run lu si gor ta ih da sý ka dar bü yük bir
önem arz eder. Bu nok ta da, asýl gö rev de ne tim bi rim le rin de ol mak la bir lik te, Ta sa rý nýn ikin ci fýk ra -
sý ile ge ti ri len dü zen le mey le de de ne ti mi des tek le yi ci ve hat ta ko lay laþ tý rý cý bir me ka niz ma ya ra týl -
mak is ten miþ tir. Di ðer ta raf tan, so rum lu luk si gor ta la rý za rar si gor ta sý ni te li ðin de ol du ðun dan ve za -
rar da bir kez taz min edi le ce ðin den, za ra rýn bir þe kil de gi de ril miþ ol ma sý si gor ta cý nýn so rum lu lu ðu -
nu da o oran da so na er di rir.

Mad de 1485 - Mad de de ge nel hü küm ler dý þýn da Ka nu nun mal si gor ta la rý hak kýn da ki han gi hü -
küm le ri nin so rum lu luk si gor ta la rý na da uy gu la na bi le ce ði ni be lir til miþ tir. Her ne ka dar so rum lu luk
si gor ta la rý da za rar si gor ta sýy sa da, za rar si gor ta sý nýn bir tü rü olan mal si gor ta la rýn dan fark lý ola rak
bu ra da bel li bir si gor ta de ðe ri ve be de lin den bah set mek müm kün de ðil dir. Bu ne den le her iki si de
za rar si gor ta sý ol ma sý na rað men mal si gor ta sý na iliþ kin her hük mün so rum lu luk si gor ta sýn da uy gu -
la na bil me si müm kün de ðil dir. Mev cut du rum da kar þý la þý lan so run lar çer çe ve sin de ile ri de kar þý la þý -
la bi le cek so run la rýn önü ne ge çi le bil me si ni te mi nen mal si gor ta la rý na iliþ kin han gi hü küm le rin so -
rum lu luk si gor ta sýn da da uy gu la na bi le ce ði ko nu su na Ta sa rý nýn bu mad de si ile açýk lýk ge ti ril mek is -
ten miþ tir.          

Mad de 1486 - Ta sa rý nýn bu mad de si ile söz leþ me ile de ðiþ ti ri le me ye cek ve ya si gor ta lý aley hi -
ne de ðiþ ti ri le me ye cek mad de ler ile bu hük me ay ký rý lý ðýn so nuç la rý dü zen len miþ tir. 

ÝKÝN CÝ BÖ LÜM
Can Si gor ta la rý

Mad de 1487 - Mad de ile ön ce lik le ha yat si gor ta sý nýn ge nel bir ta ný mý ve ril miþ tir. Ta ným la ma -
da,6762 sa yý lý Ka nu nun 1322 nci mad de si, üze rin de de ði þik lik ler ya pýl mak su re tiy le Ta sa rý ya ak ta -
rýl mýþ týr. Söz leþ me nin ya pýl ma sý ile bir lik te baþ la yan irat öde me li ha yat si gor ta la rý göz önün de bu -
lun du rul mak su re tiy le, mev cut du rum dan fark lý ola rak, ya þa ma ih ti ma li “bel li bir sü re so nun da ha -
yat ta kal ma” þek lin de ifa de edil me miþ tir. Mad de nin ikin ci fýk ra sý ise 6762 sa yý lý Ka nu nun 1321 in -
ci mad de si nin son fýk ra sý nýn tek ra rý ni te li ðin de dir. 

Mad de 1488 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1333 ün cü mad de sin de ba týl sa yý lan ton tin ler Av ru pa Top -
lu lu ðu nun 76/580 ve 79/267 sa yý lý Di rek tif le ri ne pa ra lel ola rak ge çer li ka bul edil miþ tir. Bu yö ner -
ge da ha son ra 2002 yý lýn da 2002/83 sa yý lý Yö ner ge ile kal dý rýl mýþ sa da ye ni yö ner ge ton tin le rin ge -
çer li li ði ne da ir de ði þik lik yap ma mýþ týr. Ton tin le ri ye ni den dü zen le yen yö ner ge nin Ta sa rý ya yan sý týl -
ma sý ola na ðý yok tur. Yö ner ge bir idarî ta sar ruf la Türk hu ku ku na ge ti ril me li dir.

Mad de 1489 - Ha yat si gor ta la rý, ge nel de uzun sü re li si gor ta lar dýr. Si gor ta et ti ren ler ise  ik na
gü cü yük sek olan ki þi ler ce, as lýn da ken di le ri ne çok da uy gun ol ma yan söz leþ me le re so kul muþ ola -
bi lir. Bu nok ta da, ge ti ri len cay ma hak ký ile, si gor ta et ti ren le re ta ma mýy la söz leþ me yi an la dý ðýn dan
emin ol ma la rý için, mad de de ön gö rü len sü re için de dü þü nüp her han gi bir ce zai þart öde me den söz -
leþ me yi so na er di re bil me hak ký ta nýn mýþ týr. Cay ma sü re si nin baþ lan gý cý ise, mad de den bek le nen
fay da nýn ger çek le þe bil me si ni te mi nen, si gor ta et ti re nin bu ko nu da bil gi len di ril me sin den son ra baþ -
la týl mýþ týr. 
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Mad de 1490 - Ta sa rý nýn bu mad de si ile 6762 sa yý lý Ka nu nun 1321 in ci mad de si nin ikin ci fýk -
ra sý hük mün de te mel ni te lik li de ði þik lik ler ya pýl mýþ týr. Ön ce lik le, kü çük, ký sýt lý ve ya mü mey yiz ol -
ma yan ay rý mý kal dý rý la rak her ke sin ha ya tý üze ri ne si gor ta ya pý la bi le ce ði il ke si be nim sen miþ tir. Zi -
ra, yü rür lük te ki mad de ken di için de çe liþ ki ler içer mek tey di. Mad de de bah se di len ki þi le rin ölü mü
üze ri ne ya pý lan si gor ta ba týl sa yýl mýþ, an cak ölüm ger çek le þir se de ma te ma tik kar þý lýk la rýn öden me -
si ön gö rül müþ tü. Hal bu ki, ba týl bir söz leþ me ye da ya na rak  öde me ya pýl ma sý hu ku ken müm kün de -
ðil dir. Ay rý ca, bu ki þi le rin ha yat la rý üze ri ne si gor ta söz leþ me si ya pýl ma sý ha lin de de ölüm ger çek -
leþ ti ðin de ma te ma tik kar þý lý ðýn öde ne ce ði dü zen len miþ ti. An cak, si gor ta söz leþ me sin de, si gor ta cý -
nýn so rum lu lu ðu üst len miþ ol du ðu ri zi ko lar la sý nýr lý ol du ðun dan, ya þa ma ih ti ma li ne kar þý ya pýl mýþ
si gor ta da si gor ta cý nýn yük len me di ði bir ri zi ko dan do la yý öde me yap ma sý ný dü þün mek si gor ta hu ku -
ku na ters dü þer. Bu nun la bir lik te, ta sa rý nýn bu mad de si ile kü çük ler, ký sýt lý lar ve özel lik le ayýrt et me
gü cün den yok sun olan lar hak kýn da ya pý lan si gor ta ile bu ki þi le re bak mak la yü küm lü olan la rýn fay -
da te min et me le ri nin önü ne ge çe bil mek için ve de bir kim se nin bil gi si dý þýn da ken di ha ya tý üze rin -
den baþ ka sý nýn pa ra ka za ný yor ol ma sý ný en gel le ye bil mek için ölüm ih ti ma li ne kar þý ya pý lan si gor ta -
da, si gor ta be de li mu tat ce na ze mas raf la rý ný aþý yor sa, si gor ta lý nýn; si gor ta lý ka nu ni tem sil ci ile tem -
sil edi li yor sa ka nu ni tem sil ci nin ya zý lý iz ni ni ara na ca ðý, ka nu ni tem sil ci nin iz ni nin ge rek ti ði hal ler -
de de ay rý ca si gor ta lý on beþ ya þýn dan bü yük se ay rý ca onun da iz ni nin ara na ca ðý dü zen len miþ tir.

Men fa at iliþ ki si nin son ra dan or ta dan kalk ma sý nýn do ðu ra ca ðý so nuç lar ise mad de nin son fýk ra -
sýn da yer al mýþ týr. Men fa at iliþ ki si nin var lý ðý söz leþ me nin ge çer li li ði için ka bul edil miþ ol mak la bir -
lik te bu iliþ ki nin söz leþ me nin de va mý sý ra sýn da or ta dan kalk ma sý mev cut du rum da hük me bað lan -
ma mýþ tý. Ge ti ri len dü zen le me ile bu ek sik lik gi de ril me ye ça lý þýl mýþ ve söz leþ me nin ya pýl ma sý sý ra -
sýn da ol ma yan men fa at söz leþ me yi ba týl kýl dý ðýn dan, son ra dan or ta dan kalk ma sý nýn da söz leþ me yi
ge çer siz ký la ca ðý ka bul edil miþ tir.   

Mad de 1491 - Ha yat si gor ta sý nýn meb lað si gor ta sý ol ma sý ne de niy le, bir kim se nin ha ya tý bir -
den çok si gor ta cý ya muh te lif be del ler le si gor ta et ti ri le bi lir. Þöy le ki, meb lað si gor ta sýn da, bel li bir
si gor ta de ðe rin den söz et mek müm kün de ðil dir. Mad de nin ilk fýk ra sýn da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1323
ün cü mad de sin de ol du ðu gi bi,  bu esas  dü zen len miþ tir. Di ðer ta raf tan, her mad di men fa at tin þüp -
he siz sý ný rý  ol du ðun dan, mad di men fa at iliþ ki si ile ya pý lan ha yat si gor ta la rýn da si gor ta de ðe ri de sý -
nýr sýz de ðil dir. Ör ne ðin, ban ka kre di le rin de ol du ðu gi bi, ala cak lý ala ca ðý ný ga ran ti al tý na al mak ama -
cýy la borç lu su nun ha ya tý ný, ken di si ni leh dar gös ter mek su re tiy le si gor ta et ti re bi lir. Bu du rum da si -
gor ta men fa ati nin sý ný rý ala cak mik ta rý ka dar dýr. Ala cak mik ta rý ný aþan bir si gor ta be de li nin tes pit
edil di ði si gor ta söz leþ me sin de, men fa ati aþan bir si gor ta var dýr. Bu ne den le mad de nin ikin ci fýk ra -
sýn da, öde ne cek be de lin men fa at ten faz la ol du ðu du rum lar da, aþan be de lin si gor ta lý nýn le hi ne ya pýl -
mýþ sa yý la ca ðý dü zen len miþ tir.

Mad de 1492 - Özel lik le ölüm ih ti ma li ne kar þý ya pý lan si gor ta da týb bi mu aye ne önem arz eder.
Ki þi ölüm ha lin den çe ki ne rek, yal nýz ölüm ih ti ma li ne kar þý bir si gor ta yap mýþ týr. Bu ne den le bu tür
si gor ta lar ya pý lýr ken si gor ta cý nýn aza mi de re ce de dik kat gös ter me si ge re kir. An cak, si gor ta et ti ren
ile ha ya tý si gor ta söz leþ me si ne ko nu teþ kil eden si gor ta lý nýn ay ný ki þi ol ma ma sý ha lin de, si gor ta cý ve
si gor ta et ti re nin söz leþ me nin ta ra fý ol ma yan si gor ta lý nýn cis ma ni var lý ðý üze rin de an laþ ma la rý yap -
ma la rý do ðal ola rak si gor ta lý yý bað la ma ya cak týr.
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Mad de 1493 - Ta sa rý nýn bu mad de si ile ön ce lik le ger çek ki þi ya nýn da tü zel ki þi nin de leh dar
ola rak gös te re bi le ce ði açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1329 un cu mad de si nin bi -
rin ci fýk ra sýn da “kim se” ifa de si kul la nýl mýþ ol ma sý dok trin de tü zel ki þi le rin leh dar lý ðý ko nu sun da
tar týþ ma ya rat mýþ sa da, uy gu la ma da, ban ka kre di le rin de ol du ðu gi bi, bu nun ör nek le ri ne sýk ça rast -
la nýl mak ta dýr. Ay rý ca, ge ti ri len bu dü zen le me ile yurt dý þý uy gu la ma la rýn da sýk lýk la rast la ný lan “key-
man (anah tar adam) si gor ta sý nýn da ül ke miz de önü açý la cak týr. 

Ha yat si gor ta la rýn da leh dar ta yi ni, il ke ola rak, tam üçün cü þa hýs le hi ne söz leþ me þek lin de ger -
çek leþ ti ðin den, ri zi ko ger çek leþ ti ðin de si gor ta cý taz mi nat öde me si doð ru dan doð ru ya leh da ra ya pa -
cak týr. Bu ne den le, leh dar da ki de ði þik lik si gor ta cý açý sýn dan önem arz eder. An cak, si gor ta cý nýn her
za man için de ði þik lik le ri ta kip et me si müm kün ola ma ya ca ðýn dan, de ði þik li ði bil dir me yü küm lü lü -
ðü si gor ta et ti ren de dir. Bu yü küm lü lü ðün ye ri ne ge ti ril me miþ ol ma sý nýn do ðal so nu cu ise, si gor ta -
cý nýn iyi ni yet li yap tý ðý öde mey le bor cun dan kur tu la cak ol ma sý dýr.

Leh dar ta yi ni tek ta raf lý bir iþ lem ol du ðun dan, leh dar ta yi ni ve de ði þik lik le ri si gor ta cý nýn iz ni -
ne ta bi de ðil dir. 

6762 sa yý lý Ka nu nun 1330 un cu mad de si, il ke ola rak, Ta sa rý nýn bu mad de si ile de ko run muþ,
an cak, leh dar de ði þik li ði nin müm kün ol ma dý ðý hal ler de men fa at le rin ko run ma sý ba ký mýn dan leh da -
rýn de ðiþ ti ri le me ye ce ði du rum da da hi hi be den rü cu ve ya mi ras tan yok sun luk ne den le ri ger çek leþ -
miþ se leh dar de ði þik li ði de müm kün ola bi le ce ði mad de de be lir til miþ tir. 

Mad de 1494 - Ta sa rý nýn bu mad de si öde ne cek si gor ta be de li üze rin de ki leh dar la rýn  pa yý na
iliþ kin bir yo rum ku ra lý ný içer mek te dir. Leh dar ta yi ni, sað la ra ra sý bir mu ame le olup,  üçün cü þa hýs
le hi ne söz leþ me le rin bir uy gu la ma sý dýr. Si gor ta nýn ölüm ih ti ma li ne kar þý ya pýl mýþ ol ma sý onu ölü -
me bað lý ta sar ruf ha li ne ge tir mez. Bu ne den le, leh da rýn mi ra sý ret et miþ ol ma sý ve ya mi ras tan fe ra -
gat et miþ ol ma sý  hak ký na te sir et me di ði gi bi, ölüm ih ti ma li ne kar þý ya pý lan si gor ta da, söz leþ me de
özel bir dü zen le me yok sa leh dar la rýn hep si de si gor ta be de li üze rin de mi ras his se le ri ne ba kýl mak sý -
zýn hep si eþit oran da hak sa hi bi dir. An cak, leh dar lar dan her han gi bi ri pa yý ný al mak is te me ze, onun
pa yý di ðer le ri ara sýn da eþit ola rak pay laþ tý rý lýr.  

Uy gu la ma da ba zen özel lik le de ölüm ih ti ma li ne kar þý ya pý lan ha yat si gor ta la rýn da, leh da rýn ta -
yin edil me di ði gö rül mek te ve si gor ta et ti ren ile si gor ta lý ay ný ki þi ol ma sý ha lin de si gor ta taz mi na tý -
nýn ki me öde ne ce ði prob le mi ya þan mak ta dýr. Bu ne den le, mad de nin ikin ci fýk ra sý ile yi ne bir yo rum
ku ra lý ge ti ri le rek ölüm ri zi ko su na kar þý ya pý lan si gor ta da leh dar ta yin edil me miþ se, söz leþ me nin si -
gor ta et ti re nin mi ras çý la rý le hi ne, ya þa ma ih ti ma li ne kar þý ya pý lan si gor ta da ise si gor ta lý le hi ne ya -
pýl mýþ sa yý la ca ðý dü zen len miþ tir.

Mad de 1495 - Ta sa rý nýn bu mad de si yi ne bir yo rum ku ra lý ni te li ðin de dir. Ta sa rý nýn 1494 ün cü
mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan fark lý ola rak bu ra da is te ye rek kul la nýl ma yan bir hak de ðil kul la ný la -
ma yan bir hak söz ko nu su dur. Leh da rýn ya rar la na ca ðý söz leþ me nin ta ra fý si gor ta et ti ren ol du ðun dan
leh da rýn si gor ta cý ya kar þý hak ta lep ede me me si ha lin de bu hak si gor ta et ti re ne, mi ras hu ku ku ku ral -
la rý ge re ðin ce de si gor ta et ti ren de öl müþ se onun mi ras çý la rý na ge çe ce ði Ta sa rý nýn bu  mad de si ile
dü zen len miþ tir. 

Mad de 1496 - Si gor ta lý, ki þi ola bi le ce ði gi bi bir grup da ola bi lir. Mün fe ri den ha yat si gor ta sý
yap mak ye ri ne, tek bir söz leþ me ile bir çok kim se nin ha ya tý nýn si gor ta lan ma sý ha lin de grup si gor -
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ta sýn dan bah se di lir. Grup si gor ta sý, sos yal gü ven li ðin da ha et kin bir ha le gel me si ne yar dým cý olan
özel bir si gor ta tü rü ol mak la bir lik te, þim di ye ka dar özel bir dü zen le me ye ta bi ký lýn ma mýþ týr. Hal -
bu ki, si gor ta cý lý ðý, ge liþ miþ ül ke ler de hýz la bü yü yen bir si gor ta du ru mu na gel miþ tir. Ta sa rý nýn bu
mad de si ise, grup si gor ta sý na iliþ kin te mel dü zen le me le ri içer mek te dir. Grup si gor ta sýn da si gor ta la -
nan bi rim grup ol du ðun dan si gor ta cý için grup ta yer alan ki þi ler den çok, gru bun özel li ði önem li dir.
Bu ne den le mad de nin ilk fýk ra sýn da  gru bun, si gor ta et ti ren ta ra fýn dan kim ler den oluþ tu ðu nun tes -
pit edi le bi lir ni te lik te ol ma sý üze rin de du rul muþ tur. Yi ne, grup si gor ta sýn da si gor ta lý nýn ki þi de ðil,
grup ol ma sý na bað lý ola rak, grup tan çý kan si gor ta ko ru ma sý ný kay be der ken, gru ba gi ren, ay ný ko þul -
la ra sa hip ol mak kay dýy la, si gor ta te mi na týn dan ya rar la nýr. Ha yat Si gor ta la rý Yö net me li ði ne pa ra lel
ola rak ha yat si gor ta sýn da grup sa yý sý nýn on ki þi den az ola ma ya ca ðý, an cak gru bun sü rek li de ði þe bi -
le ce ði göz önün de bu lun du ru la rak, grup ta yer alan ki þi sa yý sý nýn, söz leþ me nin ya pýl ma sýn dan son ra
onun al tý na in me si nin de söz leþ me nin ge çer li li ði ne et ki et me ye ce ði açýk ça dü zen len miþ tir.

Mad de 1497 - Yan lýþ yaþ bil di ri mi as lýn da be yan yü küm lü lü ðü nün ih la li ol du ðu hal de bu ra da
ha yat si gor ta la rý için özel bir dü zen le me ye ta bi tu tul muþ tur. Zi ra, ha yat si gor ta la rý ge nel de uzun dö -
nem li si gor ta lar dýr ve risk un su ru ya nýn da ba zý ha yat si gor ta la rýn da ya tý rým un su ru da söz ko nu su -
dur. Bu ne den le müm kün ol du ðu ka dar ya pýl mýþ söz leþ me le rin de va mý nýn sað lan ma sý na yö ne lik dü -
zen le me le re gi dil mek is ten miþ tir. Bu nok ta da, mad de de ge ti ri len dü zen le me ile, yan lýþ bil di ril miþ
ol ma sý ha lin de söz leþ me den ca yýl ma sý þek lin de ka tý bir dü zen le me ye git mek ye ri ne ek sik prim alýn -
ma sýn da si gor ta cý nýn da men fa at le ri ni ze de le me den ve ris ke uy gun prim alýn ma sý il ke si ne uy gun
ola rak alý nan pri me gö re taz mi na týn öden me si; faz la prim alýn ma sý ha lin de de ön ce den be lir le nen
taz mi na týn faz la alý nan pri me gö re art tý rýl ma sý su re tiy le söz leþ me nin de va mý nýn sað lan ma sý amaç -
lan mýþ týr. An cak, bu hü küm do ðal ola rak ger çek ya þýn si gor ta cý ta ra fýn dan ka bul edi len sý nýr lar için -
de kal ma sý kay dýy la müm kün ola bi le cek tir. Zi ra, si gor ta cý yap mýþ ol du ðu söz leþ me ye esas teþ kil
eden ta ri fe de ön gör dü ðü ya þýn üs tün de bir yaþ  ile kar þý laþ tý ðýn da, bu ya þa gö re alýn ma sý ge re ken
pri min ne ol du ðu bi le me di ðin den, di ðer bir ifa de ile söz ko nu su için yaþ için bir prim he sap la ma sý
yap ma dý ðýn dan alýn ma sý ge re ken pri me gö re taz mi nat öde me sin den de bah se de mez. Ay rý ca, si gor -
ta cý ilk baþ ta tas dik li ta ri fe sin de ki sý nýr la rý be lir le mek su re tiy le bu sý nýr lar dý þýn da ki yaþ lar da hiç bir
þe kil de söz leþ me yap ma ya ca ðý þek lin de ki ira de si ni de or ta ya koy muþ tur.  

Mad de 1498 - Ha yat si gor ta la rý nýn uzun va de li söz leþ me ler ol du ðu göz önün de bu lun du ru la -
rak, yan lýþ yaþ bil di ri min de ol du ðu gi bi, ge rek söz leþ me nin ya pýl ma sý sý ra sýn da ge rek se söz leþ me -
nin de va mý sý ra sýn da ki be yan yü küm lü lük le ri ih lal le rin de  müm kün ol du ðu ka dar ya pýl mýþ söz leþ -
me le rin de va mý nýn sað lan ma sý na yö ne lik dü zen le me le re gi dil mek is ten miþ tir. Bu ne den le ye ni le me -
ler de da hil ol mak üze re be þin ci yýl dan son ra be yan yü küm lü lü ðü ih lal le ri ne de ni ile söz leþ me so -
na er di re bil me hak ký, il ke ola rak kal dý rýl mýþ týr. Yan lýþ yaþ bil di rim de açýk la nan ne den ler den do la yý
si gor ta cý nýn söz leþ me yi so na er di re bil me hak ký sa de ce ris kin si gor ta cý nýn tek nik esas la rýn da tes pit
edi len sý nýr lar dý þýn da kal ma sý ha lin de ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, ka sýt lý be yan yü küm lü lü ðü ih lal le ri
bu dü zen le me dý þýn da tu tul muþ tur. Bu nun la bir lik te, ta raf la rýn edim le ri ara sýn da ki eþit li ði sað la ya -
bil mek için si gor ta et ti re ne prim far ký ta lep ede bil me hak ký ta nýn mýþ, prim far ký nýn ka bul edil me -
miþ ol ma sý nýn so nu cu da oran tý sal öde me ye bað lan mýþ týr. 
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Mad de 1499 - Bu mad de nin ge rek çe si için 1498 in ci mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr.
Mad de 1500 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1327 nci mad de si fi kir ola rak ko run muþ ol mak la bir lik te,

mad de de ön gö rü len üç yýl lýk sü re uy gu la ma lar da dik ka te alý na rak bir yý la in di ril miþ tir. Ay rý ca,
6762 sa yý lý Ka nu nun da ba zý mad de ler de sa de ce üç yýl lýk prim den bah se di lir ken ba zý mad de le rin de
üç yý lýn geç me sin den bah se dil miþ tir. Bu ise uy gu la ma da sü re nin prim le mi söz leþ me sü re siy le mi
iliþ ki len di ri le ce ði tar týþ ma sý ný be ra be rin de ge tir miþ tir. Ta sa rý nýn bu mad de si ile bu ko nu ya da açýk -
lýk ge ti ril miþ ve hem söz leþ me sü re si nin hem de o dö ne me iliþ kin pri min öde ni yor ol ma sý il ke si be -
nim sen miþ tir. Di ðer ta raf tan, söz leþ me si ge çer li li ði aç sýn dan þek le ta bi ol ma dý ðýn dan po li çe dü zen -
len me di ði hal ler de göz önün de bu lun du ru la rak mad de de ge çen “po li çe nin ia de si” kar þý lý ðýn da ifa -
de si ne ye ni me tin de yer ve ril me miþ tir. 

Di ðer ta raf tan ya þa ma ih ti ma li ne kar þý ya pýl mýþ si gor ta lar da, sü re so nu na doð ru ri zi ko nun ger -
çek leþ me ih ti ma li ne kar þý si gor ta cý nýn ayý ra ca ðý kar þý lýk ar ta ca ðýn dan, öle ce ði ni an la yan si gor ta et -
ti ren söz leþ me yi iþ ti ra ede bi lir. Bu ne den le, ya þa ma ih ti ma li ne kar þý ya pý lan si gor ta lar da si gor ta et -
ti re nin iþ ti ra hak ký ný kul la na bil me si si gor ta lý nýn sað lýk lý ol du ðu nun is pa tý na bað lan mýþ týr. Böy le lik -
le, si gor ta et ti re nin kö tü ni yet li ola rak iþ ti ra hak ký nýn kul lan ma sý nýn önü ne ge çil mek is ten miþ tir. 

Mad de 1501 - Bu mad de nin ge rek çe si için 1500 ün cü mad de nin ge rek çe si ne ba kýl ma lý dýr.
Mad de 1502 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1325 in ci mad de si il ke ola rak ko run muþ an cak uy gu la ma -

lar dik ka te alý na rak üç yýl lýk sü re bir yý la in di ril miþ, ödünç ver me ve iþ ti ra da ol du ðu gi bi hem bir
yýl lýk sü re nin geç me si hem de bir yýl lýk pri mi öden miþ ol ma sý bir lik te aran mýþ týr. 

Mad de 1503 - Dün ya uy gu la ma la rý na ba kýl dý ðýn da si gor ta lý nýn in ti ha rý ko nu su nun ba zen ka -
nun lar la ba zen de, Ang lo-Sak son uy gu la ma la rýn da ol du ðu gi bi  söz leþ me þart la rý ile dü zen len di ði gö -
rü lür. 6762 sa yý lý Ka nu nun 1328 in ci mad de sin de za ten ko nu dü zen len di ðin den, ko nu ya iliþ kin dü -
zen le me ye, söz ko nu su mad de üze rin de de ði þik lik ler ya pýl mak su re tiy le Ta sa rý da da yer ve ril miþ tir. 

Ýn ti har so nu cun da si gor ta cý nýn taz mi nat öde me bor cun dan bah se di le bil mek için söz leþ me nin
ölüm ri zi ko su na kar þý ya pýl ma sý ge rek ti ðin den ön ce lik le mad de de bu hu sus açýk ça be lir til miþ tir. Ýn -
ti ha ra iliþ kin dü zen le me de yer alan üç yýl lýk sü re ye ise ye ni le me ler de da hil edil miþ tir. Zi ra, uy gu -
la ma da bir yýl için ya pý lan an cak ara lýk sýz ola rak ye ni le nen söz leþ me ler de var dýr. Bu du rum da ara -
lýk sýz ola rak üç yýl bo yun ca ye ni len miþ söz leþ me ile üç yýl dýr de vam eden söz leþ me ara sýn da bir
fark lý lýk kal ma mak ta dýr. Ay rý ca, mad de ile in ti ha ra te þeb bü sün de üçün cü yýl dan son ra ger çek leþ me -
si ge rek ti ði açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. Bu nok ta da, söz leþ me nin ikin ci yý lýn da te þeb büs et mek le bir -
lik te, ölün ola yý üçün cü yýl dan son ra mey da na gel se bi le si gor ta cý nýn taz mi nat öde me bor cu söz ko -
nu su ol ma ya cak týr.6762 sa yý lý Ka nun dan fark lý ola rak ilk üç yýl için de in ti har so nu cu mey da na ge -
len ölüm ler de, si gor ta lý nýn ak li me le ke le ri ye rin de de ðil se si gor ta cý nýn taz mi nat öde me bor cu nun
ola ca ðý ka bul edil miþ tir. Zi ra, bu ra da ki amaç ki þi nin ka sýt lý ola rak ri zi ko nun ger çek leþ me si ne ne den
ol ma ma sý dýr. Bu ne den le ilk üç yýl için de mey da na ge len in ti har lar da si gor ta cý ya taz mi nat öde me
bor cu yük le nil me miþ tir. Hal bu ki, ki þi nin ak li me le ke le ri ye rin de de ðil se za ten ka sýt lý ola rak ri zi ko -
yu ger çek leþ tir mek is te me sin den de bah se di le mez.   

Mad de 1504 - Ta sa rý nýn bu mad de si ile 6762 sa yý lý Ka nu nun 1328 in ci mad de si nin ikin ci fýk -
ra sýn da yer alan dü zen le me, si gor ta lý nýn si gor ta et ti ren ta ra fýn dan öl dü rül me si ile leh dar ta ra fýn dan
öl dü rül me si açý sýn dan ay rý ay rý de ðer len di ri le rek dü zen len miþ tir. Mad de nin ikin ci fýk ra sýn da 6762
sa yý lý Ka nu nun 1328 mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ki esas ko run muþ tur. Mad de nin ilk fýk ra sýn da ise
si gor ta lý nýn si gor ta et ti ren ta ra fýn dan öl dü rül me si ha li ay rý ca dü zen len miþ ve ge nel si gor ta cý lýk il ke -
le ri çer çe ve sin de si gor ta et ti re nin taz mi nat öde me si ni sað la mak ama cýy la si gor ta lý yý öl dür me si ha li
si gor ta cý açý sýn dan te mi nat dý þý bir hal ola rak ka bul edil miþ tir. 
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Mad de 1505 - Bu mad de, Al man Si gor ta Söz leþ me le ri Ka nu nu nun, 19/12/1939 ta rih li Ka nun
ile de ði þik 117 nci mad de sin den alýn mýþ týr. Mad de leh da rý ve ya si gor ta et ti re nin eþi ni ve ço cuk la rý -
ný ko ru mak ama cýy la sevk edil miþ tir. Si gor ta et ti re nin mal var lý ðý ceb ri ic ra ko nu su ya pýl dý ðýn da, si -
gor ta söz leþ me sin den do ðan hak la rýn ze de len me me si için, Ta sa rý nýn bu mad de si ile is men be lir len -
miþ leh da ra ve ya leh dar is men be lir len me miþ se, si gor ta et ti re nin eþi ne ve ço cuk la rý na si gor ta söz -
leþ me si ne doð ru dan ta raf ol ma hak ký ta nýn mak ta dýr. Mad de nin dör dün cü fýk ra sý na gö re bu hak, hac -
zin ve ya iflâsýn öð re nil di ði ta rih ten bir ay için de si gor ta cý ya ya pý la cak bir ih bar la kul la ný la cak týr. Bu
sü re ise hak dü þü rü cü sü re ni te li ðin de dir.

Mad de 1506 - Ta sa rý nýn bu mad de si ile, ha yat si gor ta sýn da ki iflâs ha li özel bir dü zen le me ye
ta bi tu tul muþ ve ya pý lan dü zen le me de de 6762 sa yý lý Ka nu nun ko nu yu dü zen le yen 1331 inci mad -
de sin den fark lý laþ ma la ra gi dil miþ tir. Ön ce lik le, ma te ma tik kar þý lýk bir yýl dan uzun sü re li si gor ta lar -
da söz ko nu su ol du ðun dan ve bir yýl ve da ha ký sa sü re li ha yat si gor ta la rýn da ca ri ri zi ko lar kar þý lý ðý
ay rýl dý ðýn dan ve bu kar þý lýk da ma te ma tik kar þý lýk tan fark lý ola rak sa de ce bir he sap ol du ðun dan,
mad de yal nýz ca bir yýl dan uzun sü re li si gor ta lar açý sýn dan ele alýn mýþ týr. Di ðer ta raf tan mad de ka -
le me alý nýr ken ko nu iflâs ka ra rý na ka dar ri zi ko nun ger çek leþ miþ an cak taz mi nat öden me miþ ol ma sý
ha li ile ri zi ko nun ger çek leþ me miþ ol ma sý açý sýn dan iki ye ay rýl mýþ týr. Ri zi ko ger çek leþ miþ se, si gor -
ta cý nýn taz mi nat öde me bor cu doð muþ tur. Da ha son ra si gor ta cý nýn iflâs et miþ ol ma sý si gor ta cý ný taz -
mi nat öde me bor cu nun or ta dan kal dýr maz. Bu ne den le si gor ta cý ya kar þý yö nel ti le cek ta lep hak la rý,
bu hak kýn taz mi nat öde me si ne iliþ kin olup ol ma ma sý na gö re fark lý açý lar dan dü zen len miþ tir. 

Mad de 1507 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1334 ün cü mad de si esas ola rak Ta sa rý nýn bu mad de sin de
de ko run muþ, an cak “ka za”yý özel leþ ti re rek ta ným la mak ye ri ne bu ta ný mý si gor ta ge nel þart la rý na bý -
ra ka rak mad de de sa de ce ka za kav ra mý na yer ve ril miþ tir. Grup si gor ta sý ný dü zen le yen 6762 sa yý lý
Ka nu nun 1334 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý hük mü ne ise Ta sa rý da yer ve ril me miþ tir. Zi ra, ha yat
si gor ta la rýn da ge nel ola rak grup si gor ta sý dü zen len miþ ve Ta sa rý nýn 1471 in ci mad de sin de de bu
hük mün ka za si gor ta sý na uy gu la na bi le ce ði ka bul edil miþ tir. Di ðer ta raf tan, taz mi na týn kap sa mý ný
dü zen le yen 6762 sa yý lý Ka nu nun 1336 ncý mad de si de Ta sa rý nýn bu mad de si ne ak ta rýl mýþ týr. 

Ka za so nu cu ölü me kar þý ya pý lan si gor ta da, ha yat si gor ta la rýn da ol du ðu gi bi si gor ta et ti ren ve -
ya bir baþ ka sý nýn leh dar ta yin edi le bi le ce ði ön gö rü lür ken, sa kat lýk te mi na tý nýn si gor ta lý dan baþ ka sý -
na öden me si nin ama ca uy gun düþ me ye ce ði ka bul edil miþ tir. 

Mad de 1508 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 1337 nci mad de si hük mün Ta sa rý nýn bu mad de siy le de ay -
ný þe kil de ko run muþ tur.

Mad de 1509 - Ha yat si gor ta la rýn da ol du ðu gi bi ka za si gor ta sý nýn da si gor ta et ti re nin ken di si
ve ya baþ ka sý üze ri ne ya pý la bi le ce ði açýk lan mýþ ve 6762 sa yý lý Ka nu nun 1334 ün cü mad de si nin ikin -
ci fýk ra sýn da ki dü zen le me ko run muþ tur.

Mad de 1510 - Ka za si gor ta sý ha yat si gor ta sý nýn özel bir uy gu la ma þek li dir. Zi ra, bu si gor ta da
da ölüm ha lin de bel li bir te mi nat ve ril mek te dir. An cak, bu ölü mün ka za ve has ta lýk so nu cu ger çek -
leþ me si ge re kir. Ay rý ca, ha yat si gor ta sýn dan fark lý ola rak bu si gor ta ile ma lu li yet ha li için de te mi -
nat ve ril mek te dir. Bu nok ta da, ha yat si gor ta sý na iliþ kin ba zý mad de ler ka za si gor ta sý na doð ru dan
doð ru ya ba zý mad de le ri ise, her iki si gor ta nýn da meb lað si gor ta sý ol ma sý ne de niy le, ký yas yo luy la
uy gu la nýr. Ta sa rý nýn bu mad de si nin ilk iki fýk ra sý ise uy gu la na cak mad de le re iliþ kin dir. Di ðer ta raf -
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tan, ka za si gor ta sýn da te da vi mas raf la rý te mi na tý da var dýr. Ka za si gor ta sý özü iti ba rýy la meb lað si -
gor ta sý ol mak la bir lik te, bu te mi nat za rar si gor ta sý nýn ko nu su dur. Zi ra, bu ra da si gor ta lý nýn yap mýþ
ol du ðu te da vi gi der le ri ne de niy le mal var lý ðýn da mey da na ge len azal ma gi de ri lir. Bu ne den le de
mad de nin son fýk ra sýn da ger çek za ra rýn te la fi edi le ce ði du rum lar da za rar si gor ta sý na iliþ kin hü küm -
le rin ký yas yo luy la bu ra ya da uy gu la na ca ðý dü zen len miþ tir.

Mad de 1511 - Tas la ðýn bu mad de si ile ön ce lik le has ta lýk ve sað lýk si gor ta sý ay rý mý na gi dil miþ -
tir. Has ta lýk si gor ta sý bir meb lað si gor ta sý þek lin de ön gö rü lür ken, sað lýk si gor ta sý esas ola rak te da vi
gi der le ri nin kar þý lan ma sý amaç lý ön gö rül müþ tür. Bu nok ta da, te da vi gi der le rin de ki amaç, te da vi gi -
der le ri ne de niy le mal var lý ðýn da mey da na ge len azal ma sý nýn gi de ril me si ol du ðun dan, sað lýk si gor -
ta sýn da si gor ta lý dan baþ ka sý nýn leh dar ola rak gös te ril me si ama ca uy gun düþ mez. Bu kar þýn has ta lýk
si gor ta sý meb lað si gor ta sý dýr. Di ðer bir ifa de ile söz leþ me de ön gö rü len has ta lý ðýn ger çek leþ me si ile
si gor ta cý nýn söz leþ me de be lir le nen be de li öde me bor cu do ðar. Do la yý sýy la bu tür si gor ta da si gor ta -
lý dý þýn da ki þi nin de leh dar ola rak gös te ri le bil me si müm kün dür.

Mad de 1512 - Ta sa rý nýn bu mad de si has ta lýk si gor ta sýn da ki si gor ta gü ven ce le ri nin ne ler ol du -
ðu nu gös ter mek te dir. Uy gu la ma da has ta lýk si gor ta la rý iki tür lü dü zen le ne bil mek te dir. Ba zý söz leþ -
me ler de ri zi ko, has ta lý ðýn, da ha ön ce doð muþ ol sa bi le, söz leþ me nin de va mý sý ra sýn da or ta ya çýk ma -
sý þek lin de ka bul edi lir ken ba zý söz leþ me ler de ri zi ko si gor ta söz leþ me si nin ya pýl dý ðý sý ra da has ta lý -
ðýn ger çek leþ me si ola rak ka bul edil mek te dir. Do la yý sýy la, Ta sa rý nýn bu mad de sin de ön ce lik le her iki
tür lü ri zi ko ta yi ni nin de müm kün ol du ðu ifa de edil miþ ve has ta lýk si gor ta sý nýn as lýn da bir meb lað
si gor ta sý ol ma sýn dan ba his le si gor ta te mi na tý nýn da söz leþ me de ön gö rü len has ta lýk la rýn bi ri nin ger -
çek leþ me si ile son bu la ca ðý dü zen len miþ tir.  

Mad de 1513 - Ge rek ül ke miz si gor ta cý lýk uy gu la ma la rý ge rek se dün ya uy gu la ma la rý göz önün -
de tu tu la rak sað lýk si gor ta sý nýn han gi hal ler için te mi nat ver di ði dü zen len miþ tir.

Mad de 1514 - Ha yat si gor ta sýn da ol du ðu gi bi, has ta lýk ve meb lað si gor ta sý þek lin de ki sað lýk
si gor ta sýn da bel li bir si gor ta de ðe rin den bah set mek müm kün ol ma dý ðýn dan, bu tür si gor ta la rýn bir -
den faz la si gor ta cý ya ay ný risk ler, ay ný sü re ve ay ný men fa at için yap tý rý la bil me si müm kün dür. An -
cak, bu tür si gor ta lar mad di men fa at iliþ ki si için de yap tý rýl mýþ sa, do ðal ola rak, mad di men fa atin bel -
li  bir sý ný rý ol du ðun dan, men fa at sý ný rý aþan ký sým si gor ta lý le hi ne ya pýl mýþ sa yý la cak týr.

Mad de 1515 - Leh dar ta yi ni ne iliþ kin ola rak Ta sa rý nýn 1490 ýn cý mad de sin de ha yat si gor ta sý
için ön gö rü len il ke, has ta lýk si gor ta sý için de ay nen ka bul edil miþ tir.

Mad de 1516 - Has ta lýk si gor ta la rýn da, ri zi ko söz leþ me nin ya pýl ma sýn dan ön ce doð muþ an cak
söz leþ me nin de va mý sý ra sýn da or ta ya çý kan has ta lýk lar þek lin de de be lir le ne bi le ce ðin den, si gor ta cý
ger çek leþ ti ði ke sin bi li nen has ta lýk lar için si gor ta ya pýl ma sý nýn önü ne ge çi le bil me si ni te mi nen ken -
di si ne bek le me sü re si ko ya bi lir. An cak, bek le me sü re le ri her has ta lýk için fark lý þe kil ler de or ta ya çý -
ka bi le ce ðin den bu nun Ka nun da be lir len me si yo lu na gi dil mek is ten me miþ tir. Bu ko nu da dü zen le me
yap ma yet ki si si gor ta cý lýk tan so rum lu bi rim olan Ha zi ne Müs te þar lý ðý na bý ra kýl mýþ ol mak la bir lik -
te ko nu nun si gor ta tek ni ði dý þýn da da yer al ma sý ne de niy le Müs te þar lý ða da ge rek ti ðin de bun la rý
baþ ka ku rum la ra be lir le te bil me yet ki si ta nýn mýþ týr.

Mad de 1517 - Söz ko nu su mad de Al man Si gor ta Söz leþ me si Ka nu nun da alýn mýþ týr. Bu na gö -
re ana ba ba dan her han gi bi ri için yap tý rý lan si gor ta ye ni do ðan be be ði de kap sa mý al tý na ala cak týr.
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Mad de 1518 - Has ta lýk ve sað lýk si gor ta la rýn da ri zi ko nun ger çek le þip ger çek leþ me di ði nin tes -
pi tin de dok tor ra por la rý bü yük önem ta þýr. Taz mi nat ta le bi ile kar þý la þan si gor ta cý ko nu ya iliþ kin ola -
rak ge rek li in ce le me ler yap tý ra cak týr. Taz mi nat ta le bin de bu lu nan ki þi ler ise özel lik le taz mi nat ta le -
bi nin ret edil di ði ve ya kýs man ka bul edil di ði hal ler de, ge rek çe le rin or ta ya ko nu la bil me si için ya pý -
lan in ce le me ve dü zen le nen ra por lar dan bil gi sa hi bi ol mak is te ye cek ler dir. Ta sa rý nýn mad de si ile bu
þe kil de bir ta lep le kar þý la þan si gor ta cý, ge rek li bil gi le ri ver me ve ra por lar üze rin de in ce le me ya pýl -
ma sý na izin ver me ko nu sun da  yü küm lü tut muþ tur.  

Mad de 1519 - Sað lýk si gor ta sý il ke ola rak meb lað si gor ta sý ni te li ði ta þý dý ðýn dan, ha yat si gor ta -
sý na iliþ kin hü küm ler de il ke ola rak sað lýk si gor ta sý na uy gu la na bi le cek tir. An cak, bu mad de ler den
leh da rýn si gor ta lý yý öl dür me si ile yan lýþ yaþ bil di ri mi doð ru dan doð ru ya ha yat si gor ta sý ile il gi li ol -
du ðun dan bu mad de ler is tis na tu tul muþ tur. Bu na kar þýn in ti har la il gi li dü zen le me, söz leþ me nin ni -
te li ði ge re ði ölüm ola yý na de ðil in ti har so nu cu has ta lý ðýn doð ma sý þar tý na bað lan mýþ týr. Di ðer ta raf -
tan, za ra rýn te la fi si ama cý na yö ne lik si gor ta lar için de ge nel hü küm ler dý þýn da za rar si gor ta sý na iliþ -
kin hü küm le rin uy gu la na ca ðý mad de de be lir til miþ tir. 

Mad de 1520 - Ta sa rý nýn bu mad de si ile söz leþ me ile de ðiþ ti ri le me ye cek ve ya si gor ta lý si gor -
ta et ti ren ve leh dar aley hi ne de ðiþ ti ri le me ye cek mad de ler ile bu hük me ay ký rý lý ðýn so nuç la rý dü -
zen len miþ tir. 

SON HÜ KÜM LER
Mad de 1521 - Bu mad de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1460 ncý mad de sin den, di li arý laþ tý rý la rak, alýn -

mýþ týr. Yay gýn uy gu la ma sý bu lu nan söz ko nu su mad de nin ko run ma sýn da ya rar gö rül müþ tür.
Mad de 1522 - Kü çük ve or ta öl çek li iþ let me ler, AB ile or tak gi ri þim le rin ve ya bir AB po li ti -

ka sý bað la mýn da yü rü tü len prog ram la rýn, uy gu la ma la rýn, gi ri þim le ri nin, teþ vik le rin ve kre di le rin ko -
nu su dur. Bun la rýn hep si ay rýk dü zen le me ler dir. IFRSB, KO BÝ'ler için ay rý fi nan sal ra por la ma stan -
dart la rý ya yýn la ma ha zýr lý ðý için de dir. Ti ca ret Ka nu nu nun ba zý ku rum la rý, özel lik le þa hýs þir ket le ri -
ne iliþ kin dü zen le me ler açý sýn dan da bu ay rým önem ta þý mak ta dýr. Bu se bep le 1522 nci mad de ön -
gö rül müþ tür. Öl çü ler ko nu sun da en çok bil gi ye Tür ki ye Oda lar Bir li ði sa hip ol du ðu için, Sa na yi ve
Ti ca ret Ba kan lý ðý’nýn ya pa ca ðý dü zen le me de onun gö rü þü nün alýn ma sýn da ya rar gö rül müþ tür.

Mad de 1523 - 1522 nci mad de için ve ri len ge rek çe ler 1523 ün cü mad de yö nün den de ge çer li -
dir. Hü küm AET/AT yö ner ge le ri ne esin le ni le rek ka le me alýn mýþ týr. Bu se bep le bü yük lük ra kam la -
rýn da fark lý lýk bu lun sa bi le öl çüt ay ný dýr.

Mad de 1524 - Bu mad de de, “Elek tro nik iþ lem ler ve bil gi top lu mu hiz met le ri” baþ lý ðý al týn da
elek tro nik iþ lem ler ve bil gi top lu mu hiz met le ri ne iliþ kin hü küm ler top lu ola rak yer al mak ta dýr. Bu
ge nel hü küm dý þýn da 1524 ün cü mad de bir ge nel hü küm dür. Ta sa rý nýn çe þit li hü küm le rin de web si -
te si ne ko nu la cak içe ri ðe iliþ kin dü zen le me le re yer ve ril miþ tir. Web si te si ile il gi li dü zen le me, ge liþ -
me le re açýk týr. Pek de uzak ol ma yan bir ge le cek te ya pý la cak de ði þik lik ler le söz ko nu su baþ lýk al týn -
da yer alan dü zen le me le rin ge niþ le ye bi le ce ði dü þü nül müþ tür. Çün kü alan çok di na mik ve bu ko nu -
da ki ulus la ra ra sý ça lýþ ma lar çok yo ðun dur. 

Bi rin ci fýk ra: Hü küm, en üst dü zey de þef faf lý ðýn sað lan ma sý ama cýy la ön gö rül müþ tür. Web si -
te si nin, þir ket le il gi li bil gi le re, þir ke tin yap tý ðý açýk la ma la ra, çað rý la ra, be yan la ra ve ha zýr la dý ðý bel -
ge le re, ra por la ra, fi nan sal tab lo la ra, so ru lan so ru la ra ve ri len ce vap la ra, her ke sin en ko lay þe kil de
ula þa bil di ði, en gü ve ni lir þef faf lý ðý en üst dü zey de sað la yan araç ol du ðu dü þün ce sin den ha re ket edil -
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miþ tir. Hük mün in ter net tek ni ði ne uy du rul ma sý ba zý güç lük le re se bep ola bi lir. Hük mün ön gör dü ðü
web si te si dü ze ni þöy le açýk la na bi lir: (a) Her ser ma ye þir ke ti bir web si te si ala cak týr. (b) Web si te -
si ne bil gi top lu mu bað la mýn da "her þey" ko nu la bi lir. "Her þey" þef faf lýk ile ta ným la nýr ve an lam ka -
za nýr. Hü küm de ilk ak la ge len bil gi ler, bel ge ler, ra por lar, tab lo lar, çað rý lar vs. (ký sa ca: "Ýçe rik") yer
al mýþ týr. Bun lar sý nýr lý sa yý (nu me rus cla usus) de ðil dir. Ýçe ri ðin web si te si ne ko nul ma sý için web si -
te si nin bir bö lü mü 1524 ün cü mad de nin amaç ve iþ lev le ri ne öz gü len me li dir. Öz gü le me ol gu su “öz -
gü le me nin ya pýl mýþ ol du ðu” ikin ci fýk ra da be lir til di ði üze re web si te si nin tes ci li de ðil dir. Si ci le kay -
dýn ku ru cu ni te li ði bu lun ma yýp, öz gü le me açýk la yý cý dýr; ka mu ya öz gü le me nin bil di ril me si dir. Ýs te -
nen öz gü le me nin si ci le kay de dil me si, si cil de özel bir nu ma ra ve ril me si dir. Bu si cil nu ma ra sý de ðil -
dir. An cak, ka nun bu nu bir hük me bað la ma mýþ týr, idarî dü zen le me le re bý rak mýþ týr. Böy le ce web si -
te si için de bir bö lüm ay rýl ma sý ger çek leþ miþ, ilân edil miþ ve resmîleþ miþ ola cak týr. 

Web si te si ne ko nul ma sý ge re ken bir içe rik ko nul ma mýþ sa, hu ku ka ay ký rý lý ðýn ve yö ne tim ku ru -
lu nun gö re vi ni ye ri ne ge tir me me si nin tüm so nuç la rý do ðar. Me selâ: ge nel ku ru lun ka ra rý ip tal edi -
lir, yö ne tim ku ru lu so rum lu tu tu lur, ge re ðin de iþ lem ge çer lik ka zan ma ya bi lir. 

Ýkin ci ve üçün cü fýk ra: Web si te si nin si ci le kay dý na iliþ kin hük mün an la mý bi rin ci fýk ra da
açýk lan mýþ týr. 

Ýkin ci, özel lik le üçün cü fýk ra ye ni bir kav ra ma yer ver miþ tir. Bu kav ram "yön len di ril miþ me -
saj"dýr. Kav ram AT'ýn e-ti ca re te iliþ kin yö ner ge sin den alýn mýþ týr. Kas te di len üçün cü ki þi ye yön len -
di ri len (tev cihî muk ta zi) me saj dýr. Bu me saj yön len di ril di ði an dan iti ba ren þir ke tin ta sar ru fun dan
(ku ral ola rak) çýk mýþ týr. Þir ket bu me sa jý ka nunî usul ve þart la ra uy ma dan de ðiþ ti re mez. "Ka nunî
usul ve þart lar" ise me sa jýn içe ri ði ne, ni te li ði ne ve da hil bu lun du ðu ku rum ile bað lý ol du ðu hü küm -
le re gö re de ðiþ ti ri le bi lir. Yön len di ril miþ me saj üçün cü ki þi yö nün den de hu kukî bir an lam ta þýr.
Yön len di ril miþ me saj, ona da ya nan ta ra fýn dan, yön len di ril di ði þek li ile alýn mýþ sa yý lýr. Alýn mýþ sa -
yýl ma "üçün cü ki þi ta ra fýn dan bi li ni yor" an la mý na gel mez ve böy le an la ma uy gun so nuç lar do ður -
maz. Çün kü kim se web si te si ne bak ma ya, ona ulaþ ma ya mec bur de ðil dir. An cak web si te si ne ve
yön len di ril miþ me sa ja da ya ný yor sa yön len di ril miþ me saj onun ta ra fýn dan da alýn mýþ ka bul olu nur.
Bu ka bul hu kukî so nuç do ðu rur. Yön len di ril miþ me saj üze ri ne "yön len di ril miþ" ve ya eþan lam lý bir
iba re ko nu la rak di ðer me saj lar dan ay rý lýr. Web si te si nin tah sis edi len kýs mý na ko nu lan me saj lar yön -
len di ril miþ tir. Bu nun pek az is tis na sý ola bi lir. Tah sis edi len ký sým da bu lu nan me saj lar bu iba re yi
içer me se ler bi le öð re ni min ve yar gý ka rar la rý nýn be lir le di ði hal ler de böy le var sa yý la bi lir. Bu hu sus -
ta ka ri ne var dýr. 

Dör dün cü fýk ra: Web si te si ne ko nu la cak içe ri ðin si te de kal ma sü re si ne iliþ kin dir. 
Be þin ci fýk ra: Yön len di ril miþ me saj lar mad de ye gö re sak la nýr. 
Mad de 1525 - Bu hü küm Av ru pa Bir li ði ül ke le rin de ge nel ola rak ka bul gö ren bir uy gu la ma yý

ka nun laþ tý rýr. 1525 in ci mad de nin uy gu la na bil me si için iki ta ra fý bu lu nan iþ lem ler de ta raf lar ara sýn -
da an laþ ma nýn var lý ðý dýr. 

Mad de 1526 - Gü ven li elek tro nik im za Borç lar Ka nu nun da dü zen len miþ tir. Ti ca ret hu ku ku
açý sýn dan açýk lýk ge ti ril me si ge re ken hu sus, kýy met li ev rak ta gü ven li elek tro nik im za nýn kul la ný lýp
kul la ný la ma ya ca ðý dýr. Hü küm ola sý tar týþ ma la rý or ta dan kal dýr mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. 

Bi rin ci fýk ra da ad la rý ve ri le rek gös te ril miþ se net ler üçün cü fýk ra da ön gö rü len tü zük yü rür lü ðe
gi re ne ka dar gü ven li im za ile dü zen le ne mez, bu im za ile kam bi yo ta ah hü dü ne gi ri le mez, kam bi yo
iþ le mi ya pý la maz. 
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Ýkin ci fýk ra da bi rin ci fýk ra da ko nu lan ku ral dan is tis na edi len se net ler gös te ril miþ tir. Ko niþ men -
to nun bi rin ci fýk ra dan is tis na edil me sin de Co mi te Ma ri ti me In ter na ti onal'in dü zen le me ve tav si ye -
le ri rol oy na mýþ týr. Di ðer le ri kýy met li ev rak ol ma dýk la rý için is tis na ya da hil edil miþ ler dir. 

Mad de 1527 - Gü nü mü zün tek nik iler le me le ri ni dik ka te ala rak, Ta sa rý, ser ma ye þir ket le rin de
mü dür ler ku ru lu ve yö ne tim ku ru lu top lan tý la rý ile þa hýs þir ket le ri, li mi ted þir ket ler ve pay lý þir ket -
ler de or tak lar ku ru lu ve ya ge nel ku rul top lan tý la rý nýn on-li ne ya pýl ma sý ný müm kün kýl mak ta dýr. 

Mü dür ler ku ru lu ve yö ne tim ku ru lu top lan tý la rýn da, on-li ne ola rak alý nan ka rar lar ge çer li dir. Bu
ka rar lar gü ven li elek tro nik im za ile im za la na bi le cek le ri gi bi, da ha son ra, fi zikî im za ile de ka yýt al -
tý na alý na bi lir ler. 

Ano nim þir ket ler de yö ne tim ku ru lu top lan tý la rý nýn on-li ne ola rak ya pý la bil me si, özel lik le ya -
ban cý ser ma ye li þir ket ler de önem li bir so ru nu çö züm le ye cek tir. Zi ra, üye le ri nin bir kýs mý hat ta ta -
ma mý yurt dý þýn da yer le þik ya ban cý lar dan olu þan yö ne tim ku rul la rý nýn top lan tý la rý nýn fi zikî ola rak
ya pýl ma sý önem li güç lük ler ar zet mek te, ka rar la rýn 6762 sa yý lý Ka nu nun 330 un cu mad de si nin ikin -
ci fýk ra sý na gö re alýn ma sý ise ço ðu kez ar zu edi len dü zey de mü za ke re ye ola nak ta ný ma mak ta dýr.

Di ðer yan dan, on-li ne top lan tý sis te mi va sý ta sýy la ge nel ku ru la ka tý lým, öne ri de bu lun ma ve oy
ver me, hu kuk sal so nuç la rý açý sýn dan, fi zikî ka tý lým, öne ri de bu lun ma ve oy ver me nin bü tün so nuç -
la rý ný do ðu ra cak týr. An cak, Ta sa rý nýn ge tir di ði ana il ke le rin ha ya ta ge çi ril me si için Sa na yi ve Ti ca -
ret Ba kan lý ðýn ca ha zýr la na cak bir yö net me li ðin çý ka rýl ma sý ge rek mek te dir. Zi ra, oyun ger çek sa hi bi
ta ra fýn dan kul la nýl dý ðý nýn tes pi ti, gü ve ni lir bir tek nik ha zýr lýk ve söz ko nu su tek nik alt ya pý nýn de -
tay la rý nýn tes pi ti ni ge rek tir mek te dir. Ta sa rý da, bu tür on-li ne top lan tý la rýn ya pý la bil me si için þir ket -
te bu lun ma sý ge re ken tek nik alt ya pý nýn var lý ðý nýn tes pi ti ve or ta ðýn bu sis te mi kul lan ma is te mi ile
il gi li dü zen le me le re de yer ve ril miþ tir.

Ta sa rý, ano nim þir ket ler de de ge nel ku rul la rýn elek tro nik or tam da ya pýl ma sý na yer ver miþ tir.
Ano nim þir ket ler de de on-li ne ge nel ku rul la ra ka tý lým, öne ri de bu lun ma, gö rüþ açýk la ma ve oy ver -
me, fi zikî ka tý lý mýn ve oy ver me nin bü tün so nuç la rý ný do ðu ra cak týr. Bu amaç la, ano nim þir ket le rin
esas söz leþ me le ri ne ko ya cak la rý hü küm ler ve di ðer dü zen le me ler, bir tü zük ile tes pit edi le cek tir. 

Pay se net le ri bor sa da iþ lem gö ren ano nim þir ket ler açý sýn dan, en bü yük so run yö ne tim sel an -
lam da ya þa nan güç boþ lu ðu dur. Halk pay sa hip le ri nin ge nel ku rul la ra ka tý lý mý ye ter siz ka la bil mek -
te dir. On-li ne ge nel ku rul lar, bu so ru na önem li bir kat ký sað la ya cak ve hal ka açýk ano nim þir ket le -
rin da ha þef faf bir þe kil de yö ne til me le ri ne hiz met ede cek tir.

Mad de 1528 - Elek tro nik or ta mý kul lan mak is te yen or tak lar, pay sa hip le ri ve yö ne tim ku ru lu
üye le ri, e-pos ta ad res le ri ni þir ke te bil dir mek ile yü küm lü ola cak lar dýr. 

Mad de 1529 - Gü nü müz de þir ket grup la rý nýn yö ne ti mi açý sýn dan gi de rek ge rek si nim du yu lan
ve sýk lýk la tar tý þý lan ku rum sal yö ne tim il ke le ri ko nu sun da, Ta sa rý, yet ki li bir ku rum be lir le me ih ti -
ya cý na ce vap ver miþ tir. Ku rum sal yö ne tim ko nu sun da, bir çok fark lý plat form da tar týþ ma yü rü tül me -
si nin ve bir çok fark lý ku rum ta ra fýn dan ça lý þýl ma sý nýn, þir ket le rin uy ma sý ge re ken bir den çok dü zen -
le me ye yol aç ma ma sý ama cýy la, bu il ke le ri be lir le mek ko nu sun da Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu yet ki li
ký lýn mýþ týr. Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu, Ku rum sal Yö ne tim Ýl ke le ri'ni ha li ha zýr da ya yýn la mýþ týr. Ta sa -
rý nýn ama cý, bu il ke le ri ya yýn la ma yet ki si ni Ku ru la ka nu nen ta ný mak týr. Ken di özel ve sý nýr lý alan -
la rýn da, baþ ka ca il ke ler be lir le mek is te yen di ðer yet ki li ku rum la rýn, bu amaç la dü zen le me yap mak
is te me le ri ha lin de, dü zen le me ler ara sýn da uyu mun sað lan ma sý ama cýy la, Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru -
lu'nun ona yý na baþ vur ma la rý, çe liþ ki li dü zen le me le ri ön le mek ama cý na hiz met ede cek tir. 
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Mad de 1530 - Ta sa rý, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1466 ncý mad de sin de ön gö rü len, ti carî hü küm ler -
de be lir le nen sý nýr la rýn aþýl ma sý ha lin de, ya pý lan söz leþ me le rin ta ma mý nýn ge çer siz ký lýn ma sý ye ri -
ne, sý ný rýn aþýl dý ðý tu tar ve ya ký sým la il gi li kýsmî ge çer siz lik kav ra mý ný ko ru muþ tur. 

Mad de 1531 - Bu Ta sa rý da “þir ket”, “kol lek tif þir ket”, “ko man dit þir ket”, “ano nim þir ket”,
“ser ma ye si pay la ra bö lün müþ ko man dit þir ket”, “li mi ted þir ket” ve “ko ope ra tif þir ket” te rim le ri kul -
la nýl mýþ týr. An cak, bu ke sin ve bað la yý cý bir ter cih de ðil dir. Mev zu at ta ve öð re ti de, “or tak lýk”, “kol -
lek tif or tak lýk”, “ko man dit or tak lýk”, “ano nim or tak lýk”, “ser ma ye si pay la ra bö lün müþ ko man dit or -
tak lýk”, “li mi ted or tak lýk” ve “ko ope ra tif or tak lýk” te rim le ri ne de sýk ça ve hat ta eþit oran da da rast -
lan mak ta dýr. 

Bu te rim ler den, her han gi bi ri ni ke sin ve bað la yý cý þe kil de ka nunî te rim ola rak ka bul et me
imkâný yok tur. Öð re ti ve il gi li çev re ler de de her iki te rim güç lü ge rek çe ler le sa vu nul mak ta dýr. Hat -
ta öð re ti de her iki te ri min fark lý þe kil de kul la nýl ma sý gö rü þü de ile ri sü rül müþ bu bað lam da or tak lýk
ke li me si nin tü zel ki þi li ði ol ma yan adî or tak lýk ile þa hýs þir ket le ri ni ifa de için kul la nýl ma sý þir ket ke -
li me si nin ise ser ma ye þir ket le ri ne öz gü len me si öne ril miþ tir. Böy le ce bu gö rüþ uya rýn ca Ýn gi liz hu -
ku kun da ki “part ners hip” ve “com pany” ay rý mý hu ku ku muz da da ger çek leþ miþ ola cak týr. An cak, söz
ko nu su gö rüþ, ne uy gu la ma da ne de öð re ti de ye ter li ta raf tar bul muþ tur. Ta sa rý hem or tak lýk hem de
þir ket ke li me le ri ni ve bu ke li me ler le üre ti len ti ca ret þir ket le ri nin ad la rý ný eþ de ðer de ka nunî te rim -
ler ola rak ka bul et mek te dir.  

Mad de 1532 - 6762 sa yý lý Ka nu nun 26 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan harç lar ile il -
gi li dü zen le me, ka nun tek ni ði açý sýn dan da ha uy gun ola ca ðý dü þün ce siy le, Ta sa rý da son hü küm le re
iliþ kin bö lü me ta þýn mýþ týr.

Mad de 1533 - Ta sa rý, 6762 sa yý lý Ka nu nu nun bü tü nüy le yü rür lük ten kal dý rýl ma sý ný ön gör mek -
te dir.

Ge çi ci Mad de 1 - Ta sa rý ge nel ola rak þir ket le rin mu ha se be uy gu la ma la rý ile il gi li hiç bir hü küm
ön gör me miþ tir. Ay rýn tý lý ve tek nik ni te lik te ki mu ha se be il ke le ri nin be lir len me si gö re vi Tür ki ye Mu -
ha se be Stan dart la rý Ku ru lu'na ve ril miþ tir. Ta sa rý nýn ka nun laþ ma sýn dan son ra, Ku rul, ka nu nen ken -
di si ne ve ril miþ olan gö rev uya rýn ca, bu il ke le ri, Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Stan dart la rý na uy -
gun bir þe kil de ilân ede cek tir. Be lir le ne cek stan dart lar la, Türk þir ket le ri nin mu ha se be sis tem le ri nin,
dün ya da ka bul gör müþ dü ze ye ulaþ ma sý amaç lan mak ta dýr. Ulus la ra ra sý Fi nan sal Ra por la ma Stan -
dart la rýn da ya pý lan de ði þik lik ler de Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý Ku ru lu ta ra fýn dan ta kip edi le cek
ve Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý na uy gu la na cak týr. Dör dün cü fýk ra, þa hýs þir ket le ri, kü çük öl çek -
li ser ma ye þir ket le ri ve tek ki þi iþ let me le ri için IFRS’le rin uy gu lan ma sý yö nün den bir uyum sü re si
ön gör müþ tür. 

Ge çi ci Mad de 2 - 28/01/2004 ta rih li ve 5083 sa yý lý Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti nin Pa ra Bi -
ri mi Hak kýn da Ka nun hü küm le ri kar þý sýn da; Ta sa rý ya ge çi ci 2 nci mad de ek len mek su re tiy le, bu Ka -
nun da ki "Türk Li ra sý" iba re si nin ge çi ci bir sü re için "Ye ni Türk Li ra sý" ola rak an la þýl ma sý nýn sað -
lan ma sý amaç lan mýþ týr. 

Mad de 1534 - Yü rür lük mad de si dir.
Mad de 1535 - Yü rüt me mad de dir.



---- 460 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

22. Dönem Ada let Ko mis yo nu Ra po ru
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Ada let Ko mis yo nu 
Esas No : (1/1138) 3/5/2007

Ka rar No : 123

TÜR KÝ YE BÜ YÜK MÝL LET MEC LÝ SÝ BAÞ KAN LI ÐI NA

Baþ kan lý ðý nýz ca, 15/11/2005 ta ri hin de ta li ko mis yon ola rak Sa na yi, Ti ca ret, Ener ji, Ta bii Kay -
nak lar, Bil gi ve Tek no lo ji Ko mis yo nu na, esas ko mis yon ola rak da Ko mis yo nu mu za ha va le edil miþ
olan, “Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rý sý (1/1138)”, Ko mis yo nu mu zun 1/12/2005 ta rih li top lan tý sýn da
ge ne li üze rin de ki gö rüþ me ler den son ra, ay rýn tý lý bir ça lýþ ma için beþ ki þi den olu þan bir Alt Ko mis -
yo na ha va le edil miþ tir.

Ta sa rý, Alt Ko mis yon ça lýþ ma la rýn da de ðer len di ril me si ama cýy la, 2/12/2005 ta ri hin de; il gi li ka -
mu ku rum ve ku ru luþ la rý na, üni ver si te le re, Tür ki ye Oda lar ve Bor sa lar Bir li ði ile Ti ca ret ve Sa na yi
Oda la rý na, Ti ca ret Oda la rý na, Sa na yi Oda la rý na, Ti ca ret Bor sa la rý na, De niz Ti ca ret Oda la rý na, ba ro la -
ra ve il gi li si vil top lum ör güt le ri ne gön de ril miþ tir. An cak ne ya zýk ki ko nu ile il gi li olup yu ka rý da adý
ge çen ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý ile si vil top lum ör güt le ri Ta sa rý ya bek le nen il gi yi gös ter me miþ tir. 

Alt Ko mis yon, Ço rum Mil let ve ki li Mu zaf fer Kül cü baþ kan lý ðýn da, An ka ra Mil let ve ki li Ha luk
Ýpek, Kah ra man ma raþ Mil let ve ki li Meh met Yýl maz can, Bur sa Mil let ve ki li Meh met Kü çü ka þýk ve
Te kir dað Mil let ve ki li Meh met Nu ri Say gun’un,

- Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rý sý ný ha zýr la yan Bi lim Ko mis yo nu na Baþ kan lýk eden, Ýs tan bul Üni -
ver si te si Hu kuk Fa kül te si Özel Hu kuk Bö lü mü ve Ti ca ret Hu ku ku Ana bi lim Da lý es ki Baþ ka ný Prof.
Dr. Ünal Te ki nalp’in,

- Ýs tan bul Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Ti ca ret Hu ku ku Ana bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Hü -
se yin Ül gen’in,

- An ka ra Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Özel Hu kuk Bö lü mü ve Ti ca ret Hu ku ku Ana bi lim Da -
lý es ki Baþ ka ný Prof. Dr. Tur gut Kalp süz’ün,

- Ýs tan bul Bil gi Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Üye si Prof. Dr. Ve li ye Yan lý’nýn,

- Ýs tan bul Bil gi Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Üye si Yard. Doç. Dr. Ke rim Ata mer’in,

- Yar gý tay Baþ kan lý ðý ný tem si len, 11. Hu kuk Da ire si Üye le ri Ah met Öz gan ile Meh met Ký lýç,
19. Hu kuk Da ire si Üye si Mah mut Bil gen’in,

- Ada let Ba kan lý ðý Ka nun lar Ge nel Mü dür lü ðü tet kik hâkim le ri Mu har rem Ba rut, Meh met Erol’un,

- Baþ ba kan lýk Ha zi ne Müs te þar lý ðý Si gor ta cý lýk Ge nel Mü dür lü ðü Da ire Baþ ka ný Di lek Ka buk -
çu oð lu Özer’in, 

- Tür ki ye Ba ro lar Bir li ði ni tem si len Ga zi Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Ti ca ret Hu ku ku Bi lim
Da lý Öð re tim Üye si Prof. Dr. Ya di gar Ýz mir li’nin,

- Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü þa vir ler ve Ye min li Ma li Mü þa vir ler Oda la rý Bir li ði
(TÜR MOB) adý na, An ka ra Üni ver si te si Si ya sal Bil gi ler Fa kül te sin den Yrd. Doç. Dr. Kor kut Öz kor -
kut ve Ma li ye Mü fet ti þi Mu sa Piþ kin ile
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- De niz ci lik Müs te þar lý ðý tem sil ci le ri nin,

- Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu Baþ kan lý ðý tem sil ci le ri nin,

- Tür ki ye Oda lar ve Bor sa lar Bir li ði Baþ kan lý ðý tem sil ci le ri nin,

- Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu Baþ kan lý ðý tem sil ci le ri nin,

- Tür ki ye Ban ka lar Bir li ði tem sil ci le ri nin,

- Tür ki ye Si gor ta ve Re asü rans Þir ket le ri Bir li ði tem sil ci le ri nin,

- De niz Ti ca ret Oda sý Baþ kan lý ðý tem sil ci le ri nin,

- Ba ðým sýz De ne tim Der ne ði Baþ kan lý ðý tem sil ci le ri nin,

ka tý lým la rýy la, Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rý sý nýn gö rüþ me le ri ne 6/12/2005 ta ri hin de baþ la mýþ,
yap tý ðý kýrk tan faz la top lan tý so nun da ça lýþ ma la rý ný, 14/6/2006 ta ri hin de ta mam la ya rak, ra po ru nu
Ko mis yon Baþ kan lý ðý mý za sun muþ tur. 

Alt Ko mis yon Ra po ru, 24/7/2006 ta ri hin de, Ta sa rý nýn Ko mis yo nu muz da ki gö rüþ me le rin de dü -
þün ce le rin den ya rar lan mak ama cýy la; il gi li ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na, üni ver si te le re, Tür ki ye
Oda lar ve Bor sa lar Bir li ði ile Ti ca ret ve Sa na yi Oda la rý na, Ti ca ret Oda la rý na, Sa na yi Oda la rý na, Ti -
ca ret Bor sa la rý na, De niz Ti ca ret Oda la rý na, ba ro la ra ve il gi li si vil top lum ör güt le ri ne gön de ril miþ -
tir. An cak ne ya zýk ki ko nu ile il gi li olup yu ka rý da adý ge çen ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý ile si vil
top lum ör güt le ri yu ka rý da sö zü edil di ði þe kil de, Ta sa rý ya bek le nen il gi yi gös ter me miþ tir. 

Ko mis yo nu mu zun 8/11/2006 ve 10/1/2007 ta rih li top lan tý la rýn da, Ta sa rý nýn gö rüþ me usu lü  tar -
tý þýl mýþ týr. Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn, Alt Ko mis yon Ra po ru nun esas alý na rak gö rü þül me si ne ka -
rar ve ril miþ tir.

Ko mis yo nu muz; Zon gul dak Mil let ve ki li Kök sal Top tan Baþ kan lý ðýn da, Ko mis yon Baþ kan lýk
Di va ný üye le ri; Baþ kan ve ki li, Is par ta Mil let ve ki li Re cep Özel, Söz cü, Ký rýk ka le Mil let ve ki li Ra -
ma zan Can ve Ka tip Üye, Ki lis Mil let ve ki li Ha san Ka ra ile di ðer Ko mis yon üye le ri; Adý ya man
Mil let ve ki li Feh mi Hüs rev Kut lu, Að rý Mil let ve ki li Ha lil Öz yol cu, An ka ra Mil let ve ki li Ha luk
Ýpek, An tal ya Mil let ve ki li Fe ri dun Fik ret Ba loð lu, Art vin mil let ve kil le ri Or han Yýl dýz, Yük sel
Çor ba cý oð lu, Bur sa Mil let ve ki li Meh met Kü çü ka þýk, Ço rum mil let ve kil le ri Fe ri dun Ay va zoð lu ile
Mu zaf fer Kül cü, Er zu rum Mil let ve ki li Mus ta fa Nu ri Ak bu lut, Ga zi an tep Mil let ve ki li Mah mut
Dur du, Kah ra man ma raþ Mil let ve ki li Meh met Yýl maz can, Kas ta mo nu Mil let ve ki li Hak ký Köy lü,
Ma lat ya Mil let ve ki li Mu har rem Ký lýç, Nið de Mil let ve ki li Or han Eras lan, Or du Mil let ve ki li En ver
Yýl maz, Te kir dað Mil let ve ki li Meh met Nu ri Say gun, Uþak Mil let ve ki li Ah met Çað la yan ile Yoz -
gat Mil let ve ki li Be kir Boz dað’ýn ve Ko mis yo nu mu zun Uz man la rý Ce mil Tu tal ile Mus ta fa Do ða -
nay’ýn;

- Hü kü me ti tem si len Ada let Ba ka ný Ce mil Çi çek’in

- Ada let Ba kan lý ðý Ka nun lar Ge nel Mü dü rü Ni ya zi Gü ney ile ay ný Ge nel Mü dür lük te gö rev ya -
pan tet kik hâkim le ri Mu har rem Ba rut ile Ser vet Ka ya’nýn,

- Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rý sý ný ha zýr la yan ko mis yo na baþ kan lýk eden, Ýs tan bul Üni ver si -
te si Hu kuk Fa kül te si Özel Hu kuk Bö lü mü ve Ti ca ret Hu ku ku Ana bi lim Da lý es ki Baþ ka ný Prof.
Dr. Ünal Te ki nalp’in,

- An ka ra Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Özel Hu kuk Bö lü mü ve Ti ca ret Hu ku ku Ana bi lim Da -
lý es ki Baþ ka ný Prof. Dr. Tur gut Kalp süz’ün,



---- 462 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

- Ýs tan bul Bil gi Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Üye si Yard. Doç. Dr. Ke rim Ata mer’in,

- Yar gý tay Baþ kan lý ðý ný tem si len, 11. Hu kuk Da ire si Üye le ri Ah met Öz gan ile Meh met Ký lýç,
19. Hu kuk Da ire si Üye si Mah mut Bil gen’in,

- Baþ ba kan lýk Ha zi ne Müs te þar lý ðý Si gor ta cý lýk Ge nel Mü dür lü ðü Da ire Baþ ka ný Di lek Ka buk -
çu oð lu Özer’in, 

- Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü þa vir ler ve Ye min li Ma li Mü þa vir ler Oda la rý Bir li ði
(TÜR MOB) adý na, An ka ra Üni ver si te si Si ya sal Bil gi ler Fa kül te sin den Yrd. Doç. Dr. Kor kut Öz kor -
kut ve Ma li ye Mü fet ti þi Mu sa Piþ kin ile

- Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý tem sil ci le ri nin

- Ma li ye Ba kan lý ðý tem sil ci le ri nin

- De niz ci lik Müs te þar lý ðý tem sil ci le ri nin,

- Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu Baþ kan lý ðý tem sil ci le ri nin,

- Tür ki ye Oda lar ve Bor sa lar Bir li ði Baþ kan lý ðý tem sil ci le ri nin,

- Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu Baþ kan lý ðý tem sil ci le ri nin,

- Tür ki ye Ban ka lar Bir li ði tem sil ci le ri nin,

- Tür ki ye Si gor ta ve Re asü rans Þir ket le ri Bir li ði tem sil ci le ri nin,

- De niz Ti ca ret Oda sý Baþ kan lý ðý tem sil ci le ri nin,

ka tý lým la rýy la,15/3/2007, 20/3/2007, 21/3/2007, 22/3/2007, 27/3/2007, 28/3/2007, 29/3/2007, 3/4/2007,
4/4/2007, 5/4/2007, 10/4/2007 ve 18/4/2007 ta rih li top lan tý la rýn da, Ta sa rý yý in ce le yip gö rüþ müþ tür.

Ta sa rý da, di li nin sa de leþ ti ril me si yö nün de ya pý lan dü zen le me ler, Alt Ko mis yon ca ge nel ka bul
gör müþ ol mak la bir lik te; ge rek hu kuk di li mi ze yer leþ miþ ke li me le rin, ge rek ya þa yan di lin kul la nýl ma -
sý ný sað la mak ama cýy la, de ði þik lik ler ya pýl ma sý ka bul edil miþ tir. Bu amaç la Ta sa rý met nin de yer alan; 

“ki þi sel de fi ler” “þahsî def”iler”, “ki þi sel ola rak” “þah sen”, “ak la yat kýn” “ma kul”, “ola sý”
“muh te mel”, “ola sý lýk” “ih ti mal”, “ola nak” “im kan”, “ay rýk sý” “is tis na”, “ba ðý þýk” “mu af”, “du rak -
sa ma” “te red düt”, “web” “in ter net”, “gü ven ce” “te mi nat”, “söz leþ me sel” “akdî”, “rast lan tý sal” “te -
sa düfî”, “ne den sel lik” “il li yet”, “hü küm süz lük” “but lan”, “hü küm süz lük da va sý” “but lan da va sý”,
“ye ni pay al ma hak ký” “rüç han hak ký”, “ter kin” “si lin me”, “ge rek si nim” “ih ti yaç”, “mal var lýk sal”
“mal var lý ðý na iliþ kin”, “ih ti laf” “uyuþ maz lýk”, “mu ha ke me” “yar gý la ma”, “onay” “mu va fa kat”,
“ge ri al ma da va sý” “ia de da va sý”, “do la þým” “te da vül”, “ta þý ma iþ le ri yük le ni ci si” “ta þý ma iþ le ri ko -
mis yon cu su”, 

ke li me le ri ile de ðiþ ti ril miþ tir. 

Ay rý ca Ta sa rý met nin de, Mev zu at Ha zýr la ma Usul ve Esas la rý Hak kýn da Yö net me lik ile imlâ ve
ya zým ku ral la rý na uy gun lu ðun sað lan ma sý ama cýy la ge rek li de ði þik lik ler ya pýl mýþ týr.

Alt Ko mis yo nu muz da ya pý lan ça lýþ ma lar so nun da, mad de ler üze rin de ki ka bul, ila ve ve de ði -
þik lik ler aþa ðý da açýk lan mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 1, 2, 3 ve 4 ün cü, mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 5 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de iti ra zýn
hak lý gö rül me si ha lin de dos ya nýn ta lep üze ri ne gön de ril me si ni te min için ek le me ya pýl mýþ, ay rý ca
üçün cü cüm le sin de ge çen “açý la cak da va” iba re si açýl mýþ bu lu nan bir da va da iþ bö lü mü iti ra zý nýn
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ka bu lü ne iliþ kin ka rar dan son ra bu dos ya nýn il gi li mah ke me ye gön de ril me si nin sað lan ma sý an la mý -
ný içer me si ge re kir ken mad de nin laf zi yo ru mun da ye ni bir da va açý la cak mýþ in ti ba ýný ver di ðin den
gön der me nin mah ke me ce re’sen ya pý la ca ðý ka na ati ni uyan dý ra cak so nuç la rý ný ön le mek ba ký mýn dan
açýk la yý cý ni te lik te bir dü zelt me nin ya pýl ma sýn da ya rar gö rü le rek “ye ni le ne cek da va” vur gu su na
Ko mis yo nu muz ca ka rar ve ril miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 6 ve 7 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 8 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý tek fýk ra hâlin de ka bul edil miþ,
ikin ci fýk ra sý aþa ðý da açýk la na ca ðý üze re tek fýk ra ha lin de 9 un cu mad de ola rak ka bul edil miþ tir. Ya -
pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 9 un cu mad de sin de ön gö rü len ve 6762 sa yý lý Ka nu nun 8 in ci
mad de si nin ikin ci fýk ra sýn dan ay nen alýn mýþ bu lu nan, 3095 sa yý lý Ka nunî Fa iz ve Te mer rüt Fa izi -
ne Ýliþ kin Ka nu nun 3 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ki bi le þik fa iz ya sa ðý nýn bir is tis na sý olan
“Üç ay dan aþa ðý ol ma mak üze re fai zin ana pa ra ya ek le ne rek bir lik te fa iz yü rü tül me si þar tý, yal nýz
ca ri he sap lar la borç lu yö nün den ti carî iþ ni te li ðin de ki ödünç söz leþ me ler de ge çer li dir” þek lin de ki
hü küm Ta sa rý dan çý ka rýl mýþ týr. Bu de ði þik lik ten son ra Ta sa rý nýn 8 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn -
da yer alan “Ti carî iþ ler de, ka nunî ana pa ra ve te mer rüt fa izi hak kýn da, il gi li mev zu at hü küm le ri uy -
gu la nýr” hük mü, “Uy gu la na cak hü küm ler” baþ lý ðý al týn da 9 un cu mad de ola rak ba ðým sýz hâle ge -
ti ril miþ tir.

Ta sa rý nýn 9 un cu mad de si nin kal dý rýl ma sý nýn se be bi, bi le þik fa iz ya sa ðý nýn bu is tis na sý nýn uy -
gu la ma da kö tü ye kul la nýl mýþ ol ma sý dýr. Ýs tis na, hem yo ðun luk la ca ri he sap dý þýn da hem de borç lu
yö nün den ti carî iþ ni te li ðin de ol ma yan ödünç söz leþ me le rin de uy gu lan mýþ týr. Bu tür uy gu la ma la ra
son za man lar da ço ðun luk la kre di kar tý ile ça lý þan he sap lar da da rast la nýl mýþ týr. Ay rý ca bu is tis na,
ban ka la rýn ge nel kre di söz leþ me le ri ni is tis na sýz ca ri he sap söz leþ me si þek lin de yap ma la rý so nu cu nu
do ður muþ tur. Bu yol la kre di söz leþ me le rin de ban ka lar kre di ye iliþ kin bir se bep ol mak sý zýn söz leþ -
me yi is te dik le ri za man fes he de bil miþ ler dir. Kre di söz leþ me le ri nin ko lay ca fes hi ise ban ka la rýn kre -
di müþ te ri le ri nin iþ lem te mi na týn dan yok sun kal ma la rý na se bep ol muþ tur.

Alt Ko mis yon söz ko nu su hük mü Ta sa rý dan çý ka rýr ken, Tür ki ye Ban ka lar Bir li ðin den de ya -
zý lý gö rüþ alýp bu de ði þik li ðin muh te mel eko no mik so nuç la rý ný tar týþ mýþ týr. Ge rek ya zý lý gö rüþ te
yer alan, ge rek tar týþ ma lar sý ra sýn da ile ri sü rü len hük mün mu ha fa za edil me si yo lun da ki se bep ler
ik na edi ci bu lun ma mýþ týr. Alt Ko mis yon ca ya pý lan bu de ði þik lik ler, Ko mis yo nu muz ca da be nim -
sen miþ tir.

- Ta sa rý nýn 10 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 11 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da, ül ke miz de ti ca ret çev re le -
ri ile ti ca ret hu ku ku öð re ti sin de iþ let me de ðe ri nin kar þý lý ðý ola rak kul la ný lan, ay raç için de ya zý lý
(peþ ta malîye) iba re si, Mev zu at Ha zýr la ma Usul ve Esas la rý Hak kýn da Yö net me lik te, ay raç için de ki
hü küm le re yer ve ril me ye ce ði ne da ir dü zen le me ye uy gun ola rak me tin den çý ka rýl mýþ, bu hu sus Ko -
mis yo nu muz ca da be nim sen miþ tir. 

Ay rý ca, mad de nin üçün cü fýk ra sýn da aþa ðý da ki ge rek çe ler le Ko mis yo nu muz ca de ði þik lik ya pýl -
mýþ týr.

“Üçün cü fýk ra nýn bi rin ci cüm le si bir ti carî iþ let me nin bir bü tün ha lin de dev re di le bi le ce ði ni
hük me bað la mak ta dýr. Cüm le de ki “bir bü tün ha lin de” iba re siy le, ti carî iþ let me yi mey da na ge ti ren
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ta þýn maz lar, men kul ler, fikrî mül ki yet hak la rý gi bi mal var lý ðý un sur la rý nýn tes cil, tes lim vs. gi bi özel
ta sar ruf iþ lem le ri nin te ker te ker ya pýl ma sý na ge rek ol mak sý zýn de vir söz leþ me si ile in ti ka li amaç lan -
mýþ týr. An cak “bir bü tün ha lin de” iba re si nin bu þe kil de yo rum la na bi le ce ði en di þe siy le ve gö rüþ ay -
rý lýk la rý na yer bý rak ma mak için bi rin ci cüm le “Ti carî iþ let me, içer di ði mal var lý ðý un sur la rý nýn ka -
nunî ta sar ruf iþ lem le ri nin ay rý ay rý ya pýl ma sý na ge rek ol mak sý zýn bir bü tün ha lin de dev re di le bi lir ve
….” þek lin de de ðiþ ti ril miþ, ay rý ca son cüm le “Bu de vir söz leþ me si ile ti carî iþ let me yi bir bü tün ha -
lin de ko nu alan di ðer söz leþ me ler ya zý lý ola rak ya pý lýr, ti ca ret si ci li ne tes cil ve ilân olu nur” ha li ne
ge ti ril miþ tir.”

- Ta sa rý nýn 12 ve 13 mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 14 ün cü mad de si nin re dak si yonu ya pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

Mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan “ki þi sel” iba re si ye ri ne “þahsî” iba re si nin kul la nýl ma sý -
nýn da ha doð ru ola ca ðý yö nün de, Alt Ko mis yo nda olu þan gö rüþ doð rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ
ve Ta sa rý nýn tüm met ni ne iþ len me si ne ka rar ve ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca uy -
gun gö rül me miþ ve Ta sa rý met nin de yer al dý ðý gi bi “ki þi sel” iba re si ay nen ko run muþ tur. 

- Ta sa rý nýn, es na fý ta ným la ma yý amaç la yan 15 in ci mad de si, kav ra mý olum suz cüm ley le açýk la -
ma yön te mi ni ter cih et miþ ve bu bað lam da kim le rin ta cir ol ma dýk la rý ný be lirt ti ðin den, “Es naf” ke -
nar baþ lý ðý ný ta þý yan hük mün olum lu bir cüm le ile es na fý ta ným la ma sý nýn doð ru ola ca ðý dü þün ce si
Alt Ko mis yon ca ka bul edil miþ, bu se bep le ta ný mýn cüm le ya pý sý de ðiþ ti ril miþ, an cak içe rik te kav ra -
mý et ki le ye cek bir de ði þik lik ya pýl ma mýþ týr. Yi ne Alt Ko mis yon ca ay ný cüm le de yer alan “sa nat” ile
“ti ca ret le” ke li me le ri ara sýn da ki “ve” ke li me si nin “ve ya” ol ma sý ge rek ti ði ka na ati ne va rý la rak bu
de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 16 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, ama cý na var mak için ti carî bir iþ let me iþ le ten
va kýf la rýn ta cir sa yý la ca ðý hü küm al tý na alýn mýþ ise de “va kýf lar” iba re si nin cüm le de ki ye ri iti ba rýy -
la bir bü tün ola rak ta cir sa yý la cak la rý an la mý çý ka rý la bi le ce ði en di þe si ni gi der mek ama cýy la “va kýf -
lar” iba re si nin cüm le için de ki ye ri Ko mis yo nu muz ca de ðiþ ti ril miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 17 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 18 in ci mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik ler ya -
pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da be nim sen miþ tir.

- Ta sa rý nýn 18 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da yer alan “bil di rim” ke li me si nin “ih bar lar”
þek lin de de ðiþ ti ril me si nin kav ram ve ama ca uy gun ola ca ðý so nu cu na va rý la rak bu de ði þik lik ya pýl -
mýþ týr. Ta sa rý nýn di ðer mad de le rin de de uy gu la nan bu de ði þik li ðin ge rek çe si nin açýk lan ma sý nýn ve
ye ri gel dik çe bu de ði þik li ðe gön der me ya pýl ma sý nýn doð ru ola ca ðý dü þü nül müþ tür. Ba zý ye ni ka nun -
lar da ve ta sa rý lar da “ih bar” ye ri ne “bil di rim” ke li me si kul la nýl mak tay sa da, “bil di rim” ke li me si hem
“ih bar”ýn an lam la rý ný içer me mek te hem de ge rek li an lam ke sin li ðin den yok sun bu lun mak ta dýr.
Türk Hu kuk Lü ga týn da “ih bar” ke li me si nin hep si de hu kukî ol mak üze re üç be lir gin ve ke sin an la -
mý var dýr: (1) “Ýh bar” bir hak ve ya bor ca ve ya ka mu ya ait bir yet ki ye bir ve ya da ha faz la kim se nin
ve ya res mi ma ka mýn dik ka ti ni çek mek (iþ ak ti nin fes hi) an la mý na gel mek te dir. “Bil dir me” ke li me -
si ise sa de ce ha ber ver me yi ifa de et mek te, bir hu kukî du ru ma dik ka ti çek mek vur gu su nu ha iz bu -
lun ma mak ta dýr. (2) “Ýh bar” ke li me si bir kim se nin vu ku unu öð ren di ði bir ha di se yi mer ci ine bil dir -
mek an la mý na da gel mek te dir (su çu ih bar). (3) “Ýh bar” ke li me si ta raf lar dan ol ma yan bir ve ya çe þit -
li ki þi le re il gi li ol duk la rý usu le iliþ kin bir bel ge yi ve ya iþ le mi teb lið et me yi ifa de için de kul la nýl -
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mak ta dýr (da va nýn ih ba rý). Bil di rim ise Türk Dil Ku ru mu nun Türk çe söz lü ðü ne gö re, ya zý lý ola rak
ya pý lan açýk la ma, teb lið an la mý ný ta þý mak ta, bu ke li me ye he nüz ke sin ve sý nýr la rý bel li hu kukî bir
an lam yük len me miþ bu lun mak ta dýr. Ta sa rý nýn di ðer mad de le rin de de bu de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Ta sa rý nýn 19 ve 20 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 21 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý her han gi bir ile ti þim ve ya bi li -
þim ara cýy la ya pý lan söz leþ me le rin te yi di ni kap sa ya cak þe kil de ge niþ le ti le rek, gü nün ih ti yaç la rý na
uy gun hâle ge ti ril miþ; bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da be nim sen miþ tir.

- Ta sa rý nýn 22 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 23 ün cü mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik ler ya -
pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da be nim sen miþ tir.

- Ta sa rý nýn 23 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben din de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 25 in ci
mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben din de ol du ðu gi bi, ký sým ký sým ye ri ne ge ti ri len söz leþ me ler ile
kýs men ya pý lan tes li min çe kin ce siz ka bul edil di ði söz leþ me ler de, alý cý nýn hak la rý ný, tes lim edil me -
yen ký sým hak kýn da kul la ný la bi le ce ði ön gö rül müþ tür. Bu hü küm, söz leþ me nin fes he di le bil me si ola -
na ðý ný dýþ la mak ta dýr. Ger çi, öð re ti de alý cý ya ba zý þart lar al týn da fe sih hak ký nýn ta nýn ma sý gö rü þü
hak lý ola rak sa vu nul muþ, ba zý mah ke me ler de bu yol da ka rar ver miþ tir. An cak bun lar, ka nun lar da
var lý ðý þart olan men fa at ler den ge si nin sað lan ma sý, hük mün hak lý lýk te me li nin sað lam ol ma sý ba -
kým la rýn dan ve ka rar lý bir uy gu la ma ya ula þýl ma sý yö nün den ye ter siz kal mýþ týr. Çün kü, Ta sa rý hük -
mü nün bu ha li ile uy gu lan ma sý, ba zý hâller de alý cý yý tat min et me ye bi lir, hat ta ona za rar ve re bi lir.
Me selâ, 24 ki þi lik bir sof ra ta ký mýn da, çor ba kâse ve ta bak la rý nýn ve ya tat lý ta bak la rý nýn ve ya bir an -
sik lo pe di de bir ve ya bir kaç cil din yok lu ðu, alý cý nýn “ta kým”dan bek le di ði ya ra rý ve ya iz le nen ama -
cý or ta dan kal dý rýp, ifa edi len kýs ma öz gü le nen söz leþ me yi an lam sýz du ru ma ge ti re bi lir. Söz ko nu su
sa kýn ca söz leþ me nin ko nu su nun bir “bü tün” ve ya “ta kým” oluþ tur du ðu tüm var sa yým lar da or ta ya çý -
kar. Bu nun gi bi, alý cý çe kin ce ile ri sür mek si zin kýsmî tes li mi ka bul et ti ði tak dir de de Ta sa rý nýn sis -
te mi men fa at ler den ge si ni sað la ya ma ya bi lir ve hat ta alý cý ya za rar ve re bi lir. Þöy le ki, söz leþ me nin
ge ri ka la ný nýn ye ri ne ge ti ril me ye ce ði nin du rum dan ve þart lar dan an la þýl dý ðý hâller de, alý cý nýn di ðer
ký sým la rýn ifa edil me si za ma ný ný bek le me si ta ma men ge rek siz ola bi lir ve za man kay bý na se bep ve -
re bi lir. Me selâ: Sa tý cý nýn iflâs et ti ði ve ya ma lý sað la dý ðý kay na ðýn ve ya kay nak la rýn sa tý cý ya mal ver -
me ye ce ði nin an la þýl dý ðý du rum lar da ol du ðu gi bi. Alt Ko mis yo nu bu dü þün ce ler le alý cý ya ba zý du -
rum lar da fe sih hak ký ta ný mýþ týr. Bun lar, ye ri ne ge ti ril me yen kýs mýn yok lu ðu nun söz leþ me nin tü -
mün den bek le nen ya ra rý ve ya iz le nen ama cý or ta dan kal dýr ma sý ile, du rum ve þart lar dan söz leþ me -
nin ge ri ka la ný nýn da ifa edil me ye ce ði nin an la þýl ma sý hal le ri dir. Öne ri len hük mün, ama cý tam ifa de
ede cek un sur lar ta þý ma sý na, an la ma güç lü ðü ya rat ma ma sý na ve ge niþ yo rum la na rak ama ca uy gun
her so mut ola yý kap sa ma sý na dik kat edil miþ tir. 

Ay rý ca, Ta sa rý nýn 23 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (d) ben din de iki de ði þik lik yap mýþ týr.
Bun lar dan bi rin ci si za ma na þý mý sü re si nin ti carî sa týþ lar da iki yý la çý kar týl ma sý dýr. Ýkin ci si ise za ma -
na þý mý sü re si nin ký sal týl ma sý na ola nak ve ri len cüm le mad de met nin den çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci de ði -
þik li ðin üç se be bi var dýr: (1) Ya tý rým mal la rýn da özel lik le ma ki na lar da giz li ayýp lar ço ðu kez al tý ay -
lýk sü re de be lir le ne me mek te, an la þý la ma mak ta dýr. Bu ko nu da tam ka pa si tey le ça lýþ mak ve ka li te yi
tut tur mak ör nek le ri ve ri le bi lir. Tek no lo ji nin iler le me si ma ki na la rý bil gi sa yar ile ça lý þýr du ru ma ge -
tir miþ, bu sis tem için de ayýp lar an cak al tý ayý aþan bir sü re den son ra be lir le nen ni te lik te ayýp la ra dö -
nüþ müþ tür. (2) Ký sa za ma na þý mý sü re si bir it ha lat ül ke si olan Tür ki ye’de za rar lý so nuç lar ver miþ tir.
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(3) Bu sü re, Dün ya’da yay gýn bir þe kil de uy gu la nan, Vi ya na Ant laþ ma sý di ye ad lan dý rý lan “Mil let le -
ra ra sý Mal Sa tý mý na Ýliþ kin Söz leþ me ler Hak kýn da Bir leþ miþ Mil let ler Ant laþ ma sý” ile açýk uyum suz -
luk için de dir. Tür ki ye’nin ka bul iþ lem le ri ne gi riþ ti ði bu An laþ ma da söz ko nu su za ma na þý mý iki yýl dýr.

Ýkin ci de ði þik lik ise bi rin ci nin do ðal so nu cu olup it ha lat çý la rý güç lü sa tý cý lar kar þý sýn da ko ru -
mak ama cý na hiz met et mek te dir.

- Ta sa rý nýn 24 üncü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 25 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 26 ncý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 27 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn üçün cü cüm le sin de, harç mak -
bu zu nun tes cil aný ný be lir le yi ci un sur ol ma sý nýn, har ca tâbi iþ le re mün ha sýr ký lýn ma sý uy gun gö rül müþ,
üçün cü cüm le nin ba þý na “Har ca tâbi iþ ler de” iba re le ri ek le ne rek mad de de de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Ta sa rý nýn 28, 29, 30 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 31 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. 

- Ta sa rý ný n 32, 33, 34, 35 ve 36 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 37 nci mad de sin de, hük mün da ha an la þý lýr hâle gel me si ama cýy la
iba re de ði þik li ði ya pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 38 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 39 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan “web” iba re le ri ka -
nun tek ni ði ne uy gun ola rak tüm Ta sa rý met nin de “in ter net” ola rak de ðiþ ti ril miþ; ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yon ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 40 ýncý mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da bi rin ci ve ikin ci fýk ra la ra
ya pý lan atýf, ka nun ya pým tek ni ði ne uy gun ola rak de ðiþ ti ril miþ; ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yon ca
da ka bul edil miþ; Ko mis yo nu muz ca ay rý ca, uy gu la ma da or ta ya çýk ma sý muh te mel so run la rýn önü -
ne ge çil me si ama cýy la “mü dü rü” iba re le ri “mü dür lü ðü” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 41 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 42 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 43 ün cü mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le Ko mis yo nu muz ca de ði þik lik ya pýl mýþ týr.

Ül ke miz de Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý na bað lý yak la þýk 78.000, Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý -
ðý na bað lý 11.000 ol mak üze re top lam 89.000 ko ope ra tif fa ali yet gös ter mek te dir. 1163 sa yý lý Ko ope -
ra tif ler Ka nu nun da, 5146 sa yý lý Ko ope ra tif ler Ka nu nun da De ði þik lik Ya pýl ma sý Hak kýn da Ka nun ile
2004 yý lýn da ya pý lan de ði þik lik, ko ope ra tif le rin ti ca ret þir ket le rin den ol du ðu ve bir or tak lýk ol du ðu
hu su sun da ki tar týþ ma la rý kal dýr mýþ týr. Öte yan dan, ko ope ra tif le rin ti ca ret þir ket le rin den sa yýl ma la rý
ay rý bir hu sus, bun la rýn un van la rýn da “þir ket” iba re si nin bu lun ma sý ay rý bir hu sus tur. Ko ope ra tif le -
rin un van la rýn da zo run lu ola rak “þir ket” iba re si nin bu lun ma sý ha lin de, yu ka rý da bah se di len 89.000
ko ope ra ti fe iliþ kin in ti bak iþ lem le ri ya pýl ma sý zo run lu ha le ge le cek ve ko ope ra tif le rin bu þe kil de un -
van de ði þik li ði ne git me zo run lu lu ðu ge rek siz bir ma li yük oluþ tu ra cak týr. 
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Di ðer yan dan, ti ca ret un va nýn da, ger çek bir ki þi nin adý ve ya so ya dý yer al dý ðý tak dir de, þir ket tü -
rü nü gös te ren iba re le rin baþ harf ler ve ya baþ ka þe kil de ký sal tý la rak ya zýl ma ma sý da ha uy gun ola cak týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 44 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca Ko mis yo nu muz ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 45, 46, 47, 48 ve 49 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 50 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 51 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý, 39 ilâ 46 ve 48 in ci mad de le ri
ihlâl eden le rin 38 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý na gö re ce za lan dý rýl ma la rý ný sað la yý cý, da ha uy gun,
bir laf za ka vuþ tu rul muþ tur. Ta sa rý met nin de ki “…. fýk ra sýn da ki ce za la ra mah kum edi lir ler” iba re si -
nin ce za hu ku ku il ke le ri ne uy gun gö rül me ye bi le ce ðin den en di þe edil miþ, ge rek li dü zelt me ya pýl -
mýþ týr. Bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 52 ve 53 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 54 ün cü mad de sin de “dü rüst lük ku ra lý” tek bir kav ra mý ifa de et -
ti ði için, mad de de yer alan, “dü rüst lük ku ral la rý” iba re si ye ri ne “dü rüst lük ku ra lý” iba re si ter cih edi -
le rek ge rek li de ði þik lik ler ya pýl mýþ; ay rý ca, Ko mis yo nu muz ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 55 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 55 in ci mad de sin de “dü rüst lük ku -
ra lý” tek bir kav ra mý ifa de et ti ði için, mad de baþ lý ðýn da ve met nin de yer alan, “dü rüst lük ku ral la rý”
iba re si ye ri ne “dü rüst lük ku ra lý” iba re si ter cih edi le rek ge rek li de ði þik lik ler ya pýl mýþ; ay rý ca, Ko -
mis yo nu muz ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 56 ncý mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da ki “der nek le ri” iba re si ye ri ne, da -
va hak ký ný her es naf der nek le ri ne de ðil, ana ya sal ku rum lar olan es naf oda la rý na ve ril me si ama cý na uy -
gun ola rak “oda la rý” iba re si kul la nýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

Ta sa rý nýn 56 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (c) ben di ne fikrî mül ki ye te iliþ kin mev zu at ve
bu Ka nu nun 52 nci mad de siy le ge rek li uyu mun sað la na bil me si ve ay ný za man da ih ti ya ti ted bir le re
da ir 61 in ci mad de nin an lam ka za na bil me si için ge re ðin de araç la rýn ve mal la rýn im ha sý na iliþ kin hü -
küm Ko mis yo nu muz ca ek len miþ tir. An cak, ikin ci fýk ra da ya pý lan dü zen le mey le, müþ te ri le rin araç
ve mal la rýn im ha sý ný is te ye bil me le ri uy gun gö rül me miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 57 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 58 in ci mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik ler ya -
pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da be nim sen miþ tir.

- Ta sa rý nýn 58 in ci mad de si, ile ti þim ve bi li þim ala nýn da ki son tek nik ge liþ me ler le, ile ri de mey -
da na ge le bi le cek ge liþ me ler dik ka te alý na rak da ha ge niþ bir kap sa ma ka vuþ tu rul muþ tur. Ay rý ca, es ki
met nin ifa de si nin, hak sýz re ka be tin sa de ce “ya zý” ile ger çek leþ ti ri le bi le ce ði þek lin de dar yo rum lan -
ma ya mü sa it ol ma sý dik ka te alý na rak, hük mün bu nok ta da da ge niþ le til me si nin ama ca da ha uy gun
dü þe ce ði so nu cu na va rýl mýþ týr. Bu se bep le, es ki me tin de ki “ya zý” ke li me si ye ri ne “ya zý lý ba sýn da ya -
yýn la nan þey” iba re si ter cih edil miþ tir. Bu iba re içi ne ya zý, ha ber, re sim, ka ri ka tür ve ben ze ri gi rer. 

Mad de baþ lý ðý me tin de ya pý lan de ði þik lik le ri de kap sa ya cak þe kil de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Ta sa rý nýn 59 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 60 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 61 in ci mad de sin de, fikrî mül ki yet hu ku ku na iliþ kin dü zen le me -
ler ile uyum lu hâle ge ti ril me si ama cýy la, mad de ye ikin ci, üçün cü ve dör dün cü fýk ra lar ek len miþ; bu
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn ce za yý ge rek ti ren hak sýz re ka be te iliþ kin 62 n ci mad de sin de “bir yý la ka dar” þek lin -
de dü zen le nen ha pis ce za sý mad de de ön gö rü len fi il le rin aðýr lý ðý ile oran tý lý ol ma ma sý ne de niy le iki
yý la çý ka rýl mýþ týr. Alt Ko mis yon ca ya pý lan bu de ði þik lik, Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Alt
Ko mis yon ca, 14 ün cü mad de de ki de ði þik li ðe uy gun ola rak “ki þi sel” iba re le ri “þahsî” þek lin de de -
ðiþ ti ril miþ tir. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met nin de
ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Ta sa rý nýn 63 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 64 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ay raç içi ke li me ler met ne iþ len miþ, dör dün cü
fýk ra sýn da bah se di len ka rar def te ri nin, yö ne tim ku ru lu ka rar def te ri ol du ðu hu su su na açýk lýk ge ti ril -
me si ama cýy la de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Alt Ko mis yon ca ka bul edi len bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca
da be nim sen miþ tir. 

Ay rý ca, aþa ðý da açýk la nan ge rek çe ler le mad de nin üçün cü fýk ra sýn da Ko mis yo nu muz ca de ði þik -
lik ya pýl mýþ týr:

Ti ca ri def ter le rin ona yýn da no te rin oda lar dan ge ti ri le cek fa ali yet onay bel ge si ye ri ne ti ca ret si ci li
mü dür lük le rin den alý na cak ti ca ret si ci li tas dik na me si ni ara ma sý iþin özü ne da ha uy gun ola cak týr. Ge rek
yü rür lük te ki Ka nu na gö re, ge rek Ta sa rý ya gö re ta ci rin kay dý ti ca ret si ci lin de tu tu lur. Ti ca ret si ci li mü dür -
lük le ri, ka mu sal ya ný mes lek oda la rýn dan da ha aðýr ba san ve ka yýt la rý nýn ni te li ði ba ký mýn dan mes lek oda -
la rý na gö re ta ci re iliþ kin da ha gün cel ve da ha kap sam lý ve ri ler içe ren ku rum lar dýr. Zi ra, ta cir ti ca ri iþ let -
me si ni ve ti ca ret un va ný ný, bun dan baþ ka, tes cil edil miþ hu sus lar da mey da na ge len de ði þik lik le ri ti ca ret
si ci li ne tes cil et ti rir. Ti ca ret si ci lin de tes cil li bil gi le rin il gi li mes lek oda sý na in ti ba ký ka nu nen zo run lu ol -
sa da uy gu la ma da ak sak lýk do ða bi le cek tir. Kal dý ki, Ta sa rý ay ný mad de nin bi rin ci fýk ra sý na gö re def ter
tut ma yü kü mü nü ta ci re ge tir di ði ne gö re, def ter onay la rýn da ara na cak bel ge nin de ta ci ri ta ným la ma sý, do -
la yý sýy la yi ne Türk Ti ca ret Ka nu nun da dü zen le nen ve ta ci rin si ci li ni tu tan ku rum ta ra fýn dan ve ril me si
iþin do ða sý ge re ði dir. Ay rý ca, ti ca ret si ci li ne kay dý zo run lu olan an cak fark lý mes lek oda la rý na ka yýt lý ki -
þi le rin no te re bir bi rin den fark lý bel ge ib raz et me si nin de böy le ce önü ne ge çil miþ ola cak týr. 

Bu de fa, yet ki siz ki þi ler ce def ter onay la týl ma sý nýn önü ne geç mek ama cýy la ti ca ri iþ let me yi ve ta ci ri
tem si le yet ki li ki þi nin kim ya da kim ler ol du ðu nu gös te ren si cil tas dik na me si nin sa de ce ku ru luþ lar da de ðil,
tüm açý lýþ onay la rýn da aran ma sý mü ker rer def ter kul la ný mý nýn önü ne ge çil me si ve ti ca ret si ci li mü dü rü nün
ta ci rin du ru mun da tes ci li ge rek li de ði þik lik le ri ta kip ede bil me si ba ký mýn dan son de re ce ya rar lý ola cak týr. 

- Ta sa rý nýn 65 in ci mad de sin de Ko mis yo nu muz ca re dak si yon ya pýl mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 66 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da, mev zu at ha zýr la ma usu lü ne
uy gun lu ðun sað lan ma sý ama cýy la de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da
ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 67 nci mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn (a) ve (b) bent le rin den oluþ -
tu rul ma sý ye ri ne, an lam bü tün lü ðü bo zul ma dan bent ler bir leþ ti ri le rek, tek fýk ra ha lin de dü zen len -
miþ; ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 68 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 69 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 70 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 71 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 72 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca söz ko nu su mad de de Ko mis yo nu muz ca re dak si yon ya pýl mýþ týr.

Ta sa rý nýn 73 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan “öz ser ma ye” iba re le ri “öz kay nak lar” þek -
lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Alt Ko mis yon ca ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 74 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan “öz ser ma ye” iba re le ri “öz kay nak -
lar” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ay rý ca mad de nin üçün cü fýk ra sýn da “ku rul ma sý için ya pý lan gi der ler”
iba re si “ya pýl ma sý için ge rek li olan gi der ler” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Alt Ko mis yon ca ya pý lan bu
de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 75 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 76 ncý mad de si nin baþ lý ðýn da ay raç için de yer alan (ge çi ci) mad de
met nin den çý ka rýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca söz ko nu -
su mad de de Ko mis yo nu muz ca re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 77 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mak su re tiy le de ði þik lik ya -
pýl mýþ; Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 78 in ci mad de sin de yer alan “yýl so nu fi nan sal tab lo la rýn da” tek -
nik te ri min de ki, “yýl so nu” iba re si mad de met nin den çý ka rýl mýþ týr. Söz ko nu su iba re yi içe ren di ðer
mad de ler de de uy gu la nan bu de ði þik li ðin se be bi üç, al tý ve hat ta ba zen bir ay lýk ara fi nan sal tab lo -
lar da da Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý nýn uy gu la na cak ol ma sý dýr. Ya pý lan de ði þik lik, Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 79 un cu mad de sin de yer alan “de ðer len di ri lir” iba re si “de ðer le -
nir” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Bu de ði þik lik var lýk la ra de ðer biç me iþ le mi nin dü zen len di ði di ðer
mad de ler de de uy gu lan mýþ týr. Çün kü, Türk Dil Ku ru mu ta ra fýn dan çý ka rý lan Türk çe Söz lük te ge rek
“de ðer len dir me” ge rek “de ðer le me” ke li me le ri, de ðer le mek iþi ve kýy met len dir me þek lin de an lam -
lan dý rýl mýþ sa da, bi lan ço hu ku kun da var lýk la ra de ðer biç me iþi nin “de ðer len dir mek” de ðil de “de -
ðer le mek” mas ta rý ile ifa de si nin da ha yay gýn ol du ðu be lir len miþ tir. Özel lik le Ver gi Usul Ka nu nu -
nun “de ðer le me” mas ta rý ný kul lan mýþ ol ma sý (Ver gi Usul Ka nu nu nun 258 in ci ve de va mý mad de le -
ri) ke li me yi tek nik te rim ha li ne ge tir miþ, Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý da bu nu pe kiþ tir miþ tir.
Türk Ti ca ret Ka nu nu nun, fi nan sal tab lo lar yö nün den te mel ka nun ola rak ay ný tek nik te ri mi kul lan -
ma sý zo run lu dur. Ya pý lan de ði þik lik, Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 80 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 81 in ci mad de sin de, 79 un cu mad de de açýk la nan ge rek çe ler le Alt Ko mis yon ca de -
ði þik lik ler ya pýl mýþ, bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 82 nci mad de si nin ye din ci fýk ra sýn da ki “ti carî iþ let me nin bu lun -
du ðu ye rin yet ki li mah ke me si” cüm le par ça sýn da bu lu nan “yet ki li yer” iba re si nin hem “yer” hem
de “yet ki li” ke li me le ri nin yer iti ba riy le yet ki yi ifa de et me si do la yý sýy la, “yer mah ke me si” þek lin de
de ðiþ ti ril me si uy gun gö rül müþ, se ki zin ci fýk ra sýn da bu lu nan “ve” ke li me si du ru ma uyan “ve ya” ke -
li me siy le de ðiþ ti ril miþ tir. Bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; bi rin ci fýk ra nýn (d) ben -
din de ya pý lan mad de at fý nýn doð ru ol ma sý için “66 ncý” iba re si “64 ün cü” þek lin de, dör dün cü fýk ra -
nýn bi rin ci cüm le sin de ki “bi rin ci cüm le si ne da ya na rak bil gi sa yar lý or ta ma” iba re si, at fýn doð ru ol -
ma sý ve tek nik te ri min doð ru ola rak kul la nýl ma sý için “ikin ci cüm le si uya rýn ca elek tro nik or ta ma”
þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

Def ter ve bel ge le rin sak la ma sü re si Ta sa rý da beþ yýl ola rak be lir len miþ olup, uy gu la ma da di ðer
ka nun lar da bu lu nan za ma na þý mý sü re le rin den do la yý def ter ve bel ge le re da ya lý usul süz lük le rin (zim -
met, em ni ye ti su iis ti mal vb.) tes pit edi le bil me si açý sýn dan, sak la ma sü re si nin es ki den ol du ðu gi bi
on yýl ola rak be lir len me si ama cýy la mad de nin be þin ci ve se ki zin ci fýk ra la rýn da yer alan beþ yýl lýk
sü re ler Ko mis yo nu muz ca on yý la çý ka rýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 83 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 84 ün cü mad de si ama cý ve ko nu yu da ha iyi açýk la yan bir ifa dey -
le de ðiþ ti ril miþ tir. Hük mün üçün cü cüm le si def ter le rin, uyuþ maz lýk ile doð ru dan il gi li ol ma yan içe -
rik le ri nin ne za man mah ke me ye açýk la na bi le ce ði ni dü zen le mek te dir. Ta sa rý met nin de ter cih edi len
“Tür ki ye Mu ha se be Stan dart la rý yö nün den de ne tim le ri nin ge rek li kýl dý ðý öl çü de” ye ri ne “Tür ki ye
Mu ha se be Stan dart la rý na uy gun luk la rý nýn de ne ti mi için ge rek liy se” de nil me si nin ama ca da ha uy gun
dü þe ce ði dü þü nül müþ tür. Ay rý ca ay ný cüm le de ki “mah ke me ye” ke li me si nin yan lýþ lýk la “mah ke me -
ce” ya zýl dý ðý tes pit edi le rek “mah ke me ye açýk la nýr” þek li ne dö nüþ tü rül müþ tür. Alt Ko mis yon ca ya -
pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca mad de de Ko mis yo nu muz ca re -
dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 85 ve 86 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 87 nci mad de si re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 88 in ci mad de si nin be þin ci fýk ra sýn da aþa ðý da ki de ði þik lik ler ya -
pýl mýþ týr: (1) Ýlk ola rak “dün ya da yay gýn uy gu la ma sý bu lu nan” ye ri ne “mil let le ra ra sý uy gu la ma da”
ifa de si nin kul la nýl ma sý nýn ama ca da ha uy gun ola ca ðý dü þü nül müþ tür. Ger çi Ta sa rý da ki “dün ya da”
ke li me si ile özel lik le dün ya da bü yük aðýr lý ðý olan US-GA AP’a vur gu ya pýl mýþ týr. An cak ter cih edi -
len ifa de nin de ay ný ge niþ lik te ol du ðu þüp he siz dir. (2) Bu nun gi bi “il gi li ol duk la rý alan iti ba rýy la”
ifa de si ye ri ne ay ný ge rek çey le “il gi li ol duk la rý alan” iba re si ko nul muþ tur. Alt Ko mis yon ca ya pý lan
bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 89 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 90 ýn cý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ve (d) bent le rin de iba re
de ði þik lik le ri ya pýl mýþ, (e) ben din de dü zen le nen hü küm, fa ize iliþ kin hü küm le rin bu lun du ðu 95 in -
ci mad de de dü zen len mek üze re mad de met nin den çý ka rýl mýþ týr. Bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da
ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 91 in ci mad de sin de, 90 ýn cý mad de ye ya pý lan atýf, Ta sa rý met nin -
de ki dü zen le me ler kar þý sýn da 96 ncý mad de ye atýf þek lin de dü zen le ne rek ka bul edil miþ tir. Bu de ði -
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þik lik Ko mis yo nu muz ca da de ðer len di ril di ðin de doð ru at fýn 90 ýn cý mad de ol du ðu tes pit edil miþ, bu
ne den le Alt Ko mis yon ca ya pý lan de ði þik lik ye rin de gö rül mek si zin mad de ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 92 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr.
- Ta sa rý nýn 93 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 94 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 95 in ci mad de si nin ke nar baþ lý ðý “Ge nel ola rak” iken, mad de met -

ni ne da ha uy gun olan “Ala cak lar için fa iz” þek lin de de ðiþ ti ril miþ, 90 ýn cý mad de den fa ize iliþ kin
hük mün, fa iz üst baþ lý ðý al týn da dü zen len me si ama cýy la çý ka rý lan bent, aný lan mad de de tek fýk ra ha -
lin de ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 96 ncý mad de si, 9 un cu mad de nin Ta sa rý met nin den çý ka rý la rak ye -
ni den dü zen len me ge rek çe si ne pa ra lel þe kil de ya pý lan de ði þik lik le, “Ba ki ye için fa iz iþ le ti le me ye -
ce ði” baþ lý ðý al týn da ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 97 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 98 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de, 18 in ci mad de de

açýk la nan ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
- Ta sa rý nýn 99 ve 100 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 101 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 101 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Ta sa rý nýn 103 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 104 ün cü mad de si nin ke nar baþ lý ðý, mad de nin met ni ne da ha uy -

gun dü þen “in hi sar” iba re siy le de ðiþ ti ril miþ tir. Mad de met ni da ha an la þý lýr bir þe kil de dü zen len miþ -
tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 105 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 106 ncý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 107 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 108 in ci mad de sin de “onam” iba re si an la mý da ha iyi ifa de eden
“ica zet” iba re siy le de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 109 ve 110 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 111 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 112 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 113 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn (a) ben din de “ku rul ma sý -
nýn” iba re si “ya pýl ma sý nýn” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka -
bul edil miþ; mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin de ge çen “bü tün” iba re si an lam bü tün lü ðü -
nün sað lan ma sý ama cýy la mad de met nin den çý ka rýl mýþ týr.
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- Ta sa rý nýn 114 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 115 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 116 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da cüm le de an lam bü tün lü ðü nün sað lan ma sý
ama cýy la “en çok üç ay” iba re si “en geç üç ay” þek lin de; “ve ya söz leþ me nin” iba re si “her hâlde söz -
leþ me nin” þek lin de de ðiþ ti ril miþ; ay rý ca söz ko nu su mad de de Ko mis yo nu muz ca re dak si yon ya pýl -
mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 117 ve 118 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 119 un cu mad de si, bi rin ci fýk ra da re dak si yon ya pýl mak su re tiy le
de ðiþ ti ril miþ; bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 120 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 121 in ci mad de si nin bi rin ci ve dör dün cü fýk ra la rýn da, 18 in ci mad -
de de açýk la nan ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir. Ay rý ca, dör dün cü fýk ra da ge çen “ve” bað la cý ge ti ril mek is te nen dü zen le me de ki hük mü
da ha açýk ifa de et me si ama cýy la “ve ya” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 122 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 123 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca Ta sa rý nýn 124 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

-Ta sa rý nýn 125 ve 126 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 127 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (e) ben din de, 14 ün cü mad -
de de be lir ti len ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca
ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 128 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca söz ko nu su mad de de Ko mis yo nu muz ca re dak si yon
ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 129 un cu mad de sin de yer alan ve 6267 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu -
nu nun 141 in ci mad de sin den ay nen alý nan “vak tin de ko nul ma yan ser ma ye pa ra ise” ifa de si nin ama -
ca uy gun ol ma dý ðý ve an la mý tam ola rak ver me di ði dü þü nü le rek onun ye ri ne “Za ma nýn da ifa edil -
me yen” iba re si ko nul muþ tur. Çün kü, hü küm de söz ko nu su olan nakdî ser ma ye nin vak tin de ko nul -
ma ma sý de ðil, ko nul muþ, ya ni ta ah hüt edil miþ ser ma ye nin vak tin de ifa edil me me si dir. Ay rý ca, bu
hü küm de ön ce ki ve iz le yen hü küm ler de ol du ðu gi bi te rim açýk lý ðý ný sað la mak ama cýy la “þir ket söz -
leþ me sin de ve ya esas söz leþ me de” ifa de si bir lik te kul la nýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 130 un cu mad de sin de 129 un cu mad de de açýk la nan ge rek çe doð -
rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 131 in ci mad de sin de 129 un cu mad de de açýk la nan ge rek çe doð -
rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 132 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 133 ün cü mad de si nin baþ lý ðý ve bi rin ci fýk ra sýn da, 18 in ci mad de -
de açýk la nan ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir. Ay rý ca Alt Ko mis yon ca, söz ko nu su mad de de 14 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe doð -
rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ
ve Ta sa rý met nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Ta sa rý nýn 134 ve 135 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 136 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da mev zu at ha zýr la ma usu lü ne
uy gun lu ðun sað lan ma sý ama cýy la de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da
ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 137 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 138 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 139 un cu mad de sin de ve baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý -
lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 140 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 141 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

– Ta sa rý nýn 142 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 143 ün cü mad de sin de, ka nun ya pým tek ni ði ne uy gun ola rak atýf -
ta bu lu nu lan Ko ope ra tif ler Ka nu nu nun, ta rih ve sa yý sý ya zýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo -
nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 144 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (b) be ndin de, 79 un cu mad -
de de ði þik li ðin de açýk la nan ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 145 ve 146 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 147 nci mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

Ýkin ci fýk ra da, Ta sa rý da bü tün lü ðü sað la mak ama cýy la ya pý lan de ði þik li ðin ya ný sý ra, mad de  -
nin dör dün cü fýk ra sýn da hem kü çük hem de or ta öl çek li þir ket ler de, tüm or tak la rýn onay la ma sý ha -
lin de bir leþ me ra po ru nun dü zen len me sin den vaz ge çi le bi le ce ði ön gö rül müþ tü. Bu is tis nai du ru ma
sa de ce, kü çük öl çek li þir ket ler de izin ve ril me si ni uy gun gör müþ tür. Ger çi söz ko nu su ra po run dü -
zen len me sin den tüm or tak la rýn onay la ma sý ile vaz ge çil mek te dir. An cak bu ona yýn bas ký al týn da ve -
ril me si ih ti ma li ni de ka nun ko yu cu nun dik ka te al ma sý ge re kir. Kü çük öl çek li þir ket le rin ai levî ka -
rak te ri ve ço ðun luk la bir bir le ri ni ya kýn dan ta ný yan ki þi ler ce ku rul duk la rý ger çe ði sa kýn ca la rý kýs men
or ta dan kal dý ra bi lir se de ay ný so nu ca or ta öl çek li þir ket ler de var mak ko lay de ðil dir.

Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, mad de de re dak si yon ya -
pýl mýþ týr. Alt Ko mis yon ca, söz ko nu su mad de de, 14 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çey le de ði þik lik
ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met nin de ol -
du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Ta sa rý nýn 148 in ci mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn da ge ti ri len dü zen le mey le, mad de nin bi rin ci
fýk ra sýn da ko nu edi len bir leþ me söz leþ me si, bir leþ me ra po ru ve bir leþ me ye esas oluþ tu ran bi lan ço -
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nun de net len me sin den vaz ge çil me si ih ti ma li hü küm al tý na alýn mýþ týr. Ay rý ca, þir ket sa yý sý nýn bir den
faz la ol ma sý ha lin de, þir ket ler den her han gi bi ri nin de net le me den vaz geç me si yal nýz ca onun hak kýn -
da hü küm ifa de ede cek, de net le me den vaz geç me miþ olan di ðer þir ket le re yö ne lik de net le me hük mü
sak lý ka la cak týr. Bu de ðer len dir me çer çe ve sin de Alt Ko mis yon ca, dör dün cü fýk ra da, sa de ce 147 nci
mad de de be lir ti len ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ týr.

Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, mad de de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 149 un cu mad de sin de 147 nci mad de de ki ge rek çey le de ði þik lik
ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, mad de de re dak si yon
ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 150 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon, bir leþ me ka ra rý nýn or tak lar yö nün den ta þý dý ðý önem do la yý sýy la, az lýk ta ka lan -
la rý ko ru mak ama cýy la, Ta sa rý nýn 151 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ve (b) bent le rin de ön gö -
rü len ni sa bý “dört te üçe” çý kar mýþ týr. Bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ; ay rý ca,
bi rin ci fýk ra nýn (d) ben din de ki “or tak la rýn tü mü nün” iba re si (c) ben din de ki “tüm or tak la rýn” iba re -
siy le pa ra lel li ðin sað lan ma sý ama cýy la “tüm or tak la rýn” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ay rý ca mad de de
re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 152 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 153 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da, ka nun ya pým tek ni ði ne
uy gun ola rak atýf ta bu lu nu lan Re ka be tin Ko run ma sý Hak kýn da Ka nu nun, ta rih ve sa yý sý ya zýl mýþ týr.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 154 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 155 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de, 14 ün cü mad -
de de ki ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Bu de ði þik lik 14 ün cü mad de de aný lan ge rek çey le Ko mis -
yo nu muz ca ka bul edil me miþ tir. Ay rý ca, mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 156 ncý mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da, mev zu at ha zýr -
la ma usu lü dik ka te alý na rak ay raç içi ke li me ler ay raç tan çý ka rý la rak met ne iþ len miþ tir. Ya pý lan bu
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 157 nci mad de si nin baþ lý ðý ile mad de met nin de, 72 nci mad de de
aný lan ge rek çe ye da ya ný la rak de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ay rý ca Ta sa rý da bü tün lü ðün ve ya pý lan de ði þik -
lik le re uyu mun sað lan ma sý ama cýy la de ði þik lik ler met ne iþ len miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 158 in ci mad de si nin baþ lý ðý ile ikin ci fýk ra sýn da, 14 ün cü mad de -
de ki de ði þik li ðe uy gun ola rak “ki þi sel” iba re le ri “þahsî” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. An cak, ya pý lan bu
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý da ol du ðu þe kil de “ki þi sel” iba re si ko run -
muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 159 un cu mad de sin de, mev zu at ha zýr la ma usu lü ne uy gun lu ðun
sað lan ma sý ama cýy la ay raç için de ki iba re ler ay raç dý þý na alý na rak met ne iþ len miþ tir. Ya pý lan bu de -
ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 160 ýn cý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 161 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da, mev zu at ha zýr la ma usu lü -
ne uy gun lu ðun sað lan ma sý ama cýy la de ði þik lik ya pýl mýþ, ay raç içi iba re ler, fýk ra nýn so nu na açýk la -
yý cý þe kil de ifa de edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 162 nci mad de sin de, ka nun ya pým tek ni ði ne uy gun ola rak 143 ün -
cü mad de de ya zý lan Ko ope ra tif ler Ka nu nu nun ta rih ve sa yý sý me tin den çý ka rýl mýþ týr. Ya pý lan bu de -
ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 163 ve 164 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 165 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da han gi hü küm le rin sak lý ka -

la ca ðý bent le ri be lir til mek su re tiy le fýk ra ya açýk lýk ge ti ril miþ, ay rý ca, 79 un cu mad de de ki de ði þik lik
ge rek çe siy le ay ný fýk ra nýn (b) ben din de de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 166 ve 167 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 168 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý da ha an la þý lýr bir þe kil de dü -

zen len miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 169 un cu mad de sin de ya pý lan de ði þik lik le, 79 ve 147 nci mad de -

ler de ki de ði þik lik ge rek çe siy le pa ra lel lik sað lan mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da
ka bul edil miþ tir. Ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 170 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 171 in ci mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn da, Ta sa rý da önem li aðýr lý -

ðý ha iz þef faf lýk il ke si uya rýn ca, hük me “ser ma ye þir ket le ri ay rý ca in ter net si te sin de” iba re si ek len -
miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 172 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 173 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, 72 nci mad de de ya pý lan

de ði þik lik le pa ra lel lik sað la mak ama cýy la iba re de ði þik li ði ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 174 ün cü mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ týr:

Mad de de, þef faf lýk il ke si bað la mýn da iki de ði þik lik ya pýl mýþ ve ilk ola rak “þir ket söz leþ me sin -
de ön gö rü len ga ze te ler de” ifa de si ye ter li bu lun ma ya rak “ti ra jý el li bi nin üs tün de olan ve yurt dü ze -
yin de da ðý tým ya pan en az üç ga ze te”de ilân zo run lu lu ðu ge ti ril miþ tir. Bu de ði þik lik, ala cak lý la rýn
ko run ma sý ba ký mýn dan önem ta þý yan bu ila nýn, kim se nin bil me di ði, ti ra jý yok de ne cek ka dar az olan
ga ze te ler de ya yým lan ma sý ný ön le me yi amaç la mak ta dýr. Ýkin ci de ði þik lik, ilânýn þir ke tin in ter net si -
te sin de ya pýl ma sý ný sað la ma ya yö ne lik tir. 

Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 175 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý na “bir iþ lem de net çi si nin ra po -
ruy la” iba re si ek le ne rek is pat ara cýn da ke sin lik ve açýk lýk sað lan mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, Ko mis yo nu muz ca, mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da ön gö rü -
len iki ay lýk sü re ký sa bir sü re ola rak de ðer len di ril di ðin den söz ko nu su sü re üç aya çý ka rýl mýþ ve
mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 176 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, ay raç içi ke li me ler, ay raç -
tan çý ka rý la rak met ne iþ len miþ, ikin ci fýk ra sýn da ise 72 nci mad de ya pý lan de ði þik lik le pa ra lel lik sað -
la mak ama cýy la iba re de ði þik li ði ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil -
miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 177 nci mad de sin de ki “ki þi sel” iba re si, “þah si” ola rak de ðiþ ti ril miþ
ise de, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ, “ki þi sel” iba re si ter cih edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon da, Ta sa rý nýn 178 in ci mad de si nin gö rüþ me le rin de, 22 Ma yýs 2003 ta rih li ve
4857 sa yý lý Ýþ Ka nu nu nun 6 ncý mad de si nin var lý ðý kar þý sýn da, bu mad de ye ge rek ol ma dý ðý, bu mad -
de nin ge rek li ol du ðu so nu cu na va rýl ma sý du ru mun da iki mad de ara sýn da çe liþ ki ve ya ke siþ me nok -
ta la rý bu lu nup bu lun ma dý ðý so run la rý tar tý þýl mýþ týr. Ya pý lan mü za ke re ler so nu cun da, aþa ðý da ki hu -
sus lar tes pit edil miþ tir: 

“1. Ýþ Ka nu nu nun 6 ncý mad de si ge nel bir hü küm olup iþ ye ri nin tam ve kýsmî tüm de vir hal -
le rin de uy gu la nýr. Bu mad de, bir lik te so rum lu luk hal le ri ha riç tü zel ki þi le rin, bu ara da ti ca ret þir ket -
le ri nin bir leþ me, ka týl ma ve ya tü rü nün so na er me si hal le rin de uy gu lan maz. Hü küm uya rýn ca dev re -
di len, tam bö lü nen ve ya tü rü de ðiþ ti ri len þir ke tin kol lek tif ve ya ko man dit þir ket ol ma sý ha lin de, kol -
lek tif ve ko man di te or tak lar iþ çi le rin ala cak la rý nýn öden me sin den mad de çer çe ve sin de dev ro lu nan
þir ket le bir lik te mü te sel si len so rum lu ola cak lar dýr. 

2. Ta sa rý nýn 178 in ci mad de si ise sa de ce bö lün me, bir leþ me (Ta sa rý m. 158, f.4) ve tür de ðiþ tir -
me (Ta sa rý m. 191) hal le rin de uy gu la nan -Ýþ Ka nu nu nun 6 ncý mad de si ne na za ran- özel bir hü küm -
dür. Bu mad de nin Ýþ Ka nu nu nun 6 ncý mad de si ne üs tün ta ra fý iþ çi nin le hi ne ola rak mü te sel sil so -
rum lu lu ðu ka bul et miþ ol ma sý dýr. An cak bir leþ me ve tam bö lün me de dev ro lu nan þir ket le rin in fi sah
et me le ri se be biy le es ki iþ ve ren bu lun ma dý ðý için 191 in ci mad de den açýk ça an la þýl dý ðý üze re bu so -
rum lu lu ðu bir leþ me de, tam bö lün me de ve tür de ðiþ tir me de þa hýs þir ket le ri ba ký mýn dan “or tak la rýn
ki þi sel so rum lu luk la rý” çer çe ve sin de ka bul et miþ tir. Kýsmî bö lün me de ise es ki ve ye ni iþ ve ren ler iþ -
çi le rin ala cak la rý için mü te sel si len so rum lu ola cak lar dýr. Böy le ce ta sa rý iþ çi ala cak la rý nýn te mi nat al -
tý na alýn ma sý yö nün den Ýþ Ka nu nu nun 6 ncý mad de sin den da ha iyi ve top lum sal yö nü güç lü bir dü -
zen le me ge tir miþ tir.

3. Di ðer yan dan 178 in ci mad de, iþ çi ye iti raz hak ký ta ný dý ðý, ak si ka rar laþ tý rýl ma dýk ça ve ya
hâlin ge re ðin den an la þýl ma dýk ça iþ ve re nin iþ söz leþ me sin den do ðan ala cak la rý ný baþ ka sý na dev ret -
me si ne izin ver me di ði, ala cak la rý nýn te mi nat al tý na alýn ma sý ný is te ye bil mek hak ký ný iþ çi ye ta ný dý ðý
için Ýþ Ka nu nu nun 6 ncý mad de sin den da ha iyi dir ve ama ca da ha uy gun dur.

4. Ay ný yar gý yý mad de nin al týn cý fýk ra sý da des tek le mek te dir. Bu ge rek çe ler le Alt Ko mis yo nu -
muz 178 in ci mad de nin, Ýþ Ka nu nu nun 6 ncý mad de si kar þý sýn da özel hü küm ola rak ko run ma sýn da,
dü zen le di ði alan lar da uy gu lan ma sýn da, ge re ðin de Ýþ Ka nu nu nun 6 ncý mad de sin den boþ luk la rýn dol -
du rul ma sýn da is ti fa de edil me sin de ya rar gör müþ, hat ta bu yol da zo run lu luk bu lun du ðu so nu cu na var -
mýþ týr. Alt Ko mis yo nu muz, iki mad de ara sýn da Ýþ Ka nu nu nun 6 ncý mad de si nin dör dün cü fýk ra sý yö -
nün den bi le çe liþ ki bu lun ma dý ðý gö rü þün de dir. Ak si so nu ca va rýl ma sý ha lin de bu fýk ra dü zen le ne cek
olan Türk Ti ca ret Ka nu nu nun Uy gu lan ma sý ve Yü rür lü ðü Hak kýn da Ka nun ile kal dý rý la bi lir.” 

-Alt Ko mis yon da tes pit edi len yu ka rý da ki hu sus lar, Ko mis yo nu muz ca da ye rin de gö rü le rek,
mad de ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 60 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 180 in ci mad de sin de, ay raç içi ke li me mad de met nin den çý ka rýl mýþ, ya pý lan bu de -
ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 181 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 182 nci mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn da 191 in ci mad de ye ya pý -
lan atýf, Ta sa rý dan çý ka rý lan mad de ne de niy le ya pý lan te sel sü le gö re ye ni den dü zen len miþ tir. Ya pý -
lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 183 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 184 ün cü mad de si 79 un cu mad de de ki de ði þik lik le pa ra lel lik sað -
la mak ama cýy la de ðiþ ti ri le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 185 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 186 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (e) ben din de yer alan “ki þi -
sel” iba re le ri “þahsî” þek lin de de ðiþ ti ril miþ ise de; Ko mis yo nu muz ca bu de ði þik lik ka bul edil me ye -
rek “ki þi sel” iba re si ter cih edil miþ; ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 187 nci mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn da, 147 nci mad de de ya pý -
lan de ði þik li ðe pa ra lel dü zen le me ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 188 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 189 un cu mad de si, Ta sa rý nýn 190 ýn cý mad de si ile bir bi ri ni ta mam -
la yý cý iþ lem ler ol ma sý ne de niy le bir leþ ti ril miþ, bu de ði þik li ðe pa ra lel ola rak mad de baþ lý ðý na “tes -
cil” iba re si de ek le ne rek, mad de iki fýk ra hâli ne ge ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz -
ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, bi rin ci fýk ra nýn (a) ben di ile (b) ben di ara sýn da pa ra lel li ðin sað lan ma sý
ama cýy la (a) ben din de yer alan “bü tün or tak la rýn ona yýy la” iba re si “tüm or tak la rýn ona yýy la” þek -
lin de de ðiþ ti ril miþ; ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 191 in ci mad de sin de ki “ki þi sel” iba re si “þahsî” þek lin de de ðiþ ti -
ril miþ ise de bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me ye rek “ki þi sel” iba re si ter cih edil miþ tir.
Ay rý ca, Ta sa rý nýn 190 ýn cý mad de si, Alt Ko mis yon ca 189 un cu mad de nin ikin ci fýk ra sý hâli ne ge ti -
ril di ðin den, Ta sa rý nýn 191 in ci mad de si 190 ýn cý mad de ola rak dü zen len miþ, bu de ði þik lik de Ko -
mis yo nu muz ca ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yo nun, Ta sa rý nýn 190 ýn cý mad de si ni 189 un cu mad de nin ikin ci fýk ra sý ola rak dü zen -
le me si se be biy le Ta sa rý nýn 192 nci mad de si te sel sül et ti ri le rek 191 in ci mad de ola rak ka bul edil miþ tir.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 193 ün cü mad de si Alt Ko mis yon ca 192 nci mad de ola rak ka bul edil miþ, bi rin ci fýk ra -
da 191 in ci mad de ye ya pý lan atýf de ði þik lik çer çe ve sin de uy gunluk sað lan ma sý ama cýy la “190 ýn cý” þek -
lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Alt Ko mis yon ca ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon, Ta sa rý nýn 190, 191 ve 192 nci mad de le rin de yap tý ðý de ði þik lik ve te sel sül doð -
rul tu sun da, Ta sa rý nýn 194 ün cü mad de si ni 193 ün cü mad de ola rak ay nen ka bul et miþ; ya pý lan bu de -
ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Bir ti ca ri iþ let me nin, bir ti ca ret þir ke tiy le bir leþ me si ve ya bir ti ca ri iþ let me nin bir ti ca ret þir -
ke ti ne dö nüþ me si ih ti ya cý do ða bi lir. Oy sa Ta sa rý da bu ko nu da her han gi bir hü küm yer al ma mak ta -
dýr. Alt Ko mis yon, muh te mel bir leþ me ve ya tür de ðiþ tir me du ru mu nu göz önü ne ala rak, bu boþ lu -
ðu dol dur mak ama cýy la Ta sa rý ya, “Ti carî iþ let me ile il gi li bir leþ me ve tür de ðiþ tir me” baþ lý ðý al týn -
da, ye ni 194 ün cü mad de ek le miþ tir. Alt Ko mis yon ca ek le nen bu ye ni 194 ün cü mad de Ko mis yo -
nu muz ca ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 195 in ci mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ týr:

Ta sa rý þir ket ler top lu lu ðu nu ser ma ye þir ket le ri top lu lu ðu ola rak dü zen le miþ, sa de ce 195 in ci
mad de nin be þin ci fýk ra sýn da top lu lu ðun te pe sin de, her han gi bir ger çek ve ya tü zel ki þi nin bu lun ma -
sý na iliþ kin bir hük me yer ver miþ ti. Alt Ko mis yon da ki gö rüþ me ler sý ra sýn da bu dar sis te min ba zý sa -
kýn ca lar do ðu ra bi le ce ði dü þü nü le rek hük mün ama cý na gö re ha re ket edi le rek ge rek li olan yer ler de ti -
ca ret þir ke ti ne ve ya te þeb bü se yer ve ril me si ve top lu lu ða iliþ kin hü küm le rin ha kim ve bað lý þir ket -
ler den bi ri nin yurt dý þýn da ol ma sý ha lin de de uy gu la na ca ðý na da ir bir hü küm ön gö rül me si ve açýk lýk
ile ke sin li ði sað la yý cý ba zý ifa de de ði þik lik le ri nin ya pýl ma sý ön gö rül müþ tür. Top lu lu ðun bir sal kým
ve ya pi ra mit ol du ðu du rum lar da ara ha kim þir ket le rin þa hýs þir ket le ri ko nu la rak sis tem de boþ luk
doð ma sý na mey dan ver me mek için 195 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da ti ca ret þir ke ti nin yer al ma -
sý nýn da ha doð ru ola ca ðý ka na ati ne va rýl mýþ týr. Ay rý ca açýk lýk ve ke sin li ði sað la mak için mad de nin
bi rin ci fýk ra sýn da ki “þir ket söz leþ me si ne da ya lý ola rak” iba re si ye ri ne “þir ket söz leþ me si uya rýn ca”;
“ço ðun lu ðu nu kul la na bi li yor sa” iba re si ye ri ne “oy hak la rý nýn ço ðun lu ðu na sa hip se”; ikin ci fýk ra sýn -
da ki “ço ðun luk et ki si ni ha iz mik tar da pay la rý na sa hip bu lun mak” iba re si ye ri ne “onu yö ne te bi le cek
mik tar da pay la rý na sa hip bu lun ma sý” iba re le ri ter cih edil miþ tir. Ay rý ca, be þin ci fýk ra da ki “þir ket ler
top lu lu ðu nun te pe sin de” iba re si nin “þir ket ler top lu lu ðu nun ha ki mi nin” ifa de siy le de ðiþ ti ril me si nin
an la ma da ha uy gun dü þe ce ði dü þü nül müþ tür. Açýk la nan ne den ler le ya pý lan de ði þik lik le Ta sa rý nýn
195 in ci mad de si ka bul edil miþ tir. 

Alt Ko mis yon ca, yu ka rý da ay rýn tý lý ola rak açýk la nan ge rek çe ler le ya pý lan de ði þik lik Ko mis yon -
ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, 195 in ci mad de de açýk la nan ge rek çe ler le, Ta sa rý nýn 196 ncý mad de si nin bi -
rin ci fýk ra sý “Bir ti ca ret þir ke ti nin bir ser ma ye þir ke tin de ki iþ ti ra ki nin yüz de si o ti ca ret þir ke ti nin
ser ma ye þir ke tin de sa hi bi ol du ðu pa yýn ve ya pay la rýn iti barî de ðer le ri top la mý nýn iþ ti rak olu nan þir -
ke tin ser ma ye si ne oran la na rak” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. 

Ni te kim esin le ni len Al man Pay lý Þir ket ler Ka nu nu nun 16 ncý pa rag ra fý nýn ikin ci fýk ra sý, ka bul
et tik le ri sis te me uy gun ola rak, bir te þeb bü sün bir ser ma ye þir ke ti ne iþ ti ra ki þek lin de dü zen len miþ -
tir. Ay ný du rum mad de nin ikin ci fýk ra sý için de ge çer li dir. 

Alt Ko mis yon ca ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 197 nci mad de sin de, kar þý lýk lý iþ ti ra kin, esa sýn da ser ma ye þir ket -
le ri, hat ta ano nim þir ket ler ara sý bir iliþ ki ol du ðu ge rek çe siy le, 197 nci mad de de ser ma ye þir ke ti
kav ra mý na yer ve ril miþ tir. Pay lý ko man dit þir ket te ser ma ye pay la ra bö lün müþ ol du ðu için, 197 nci
mad de nin uy gu lan ma sý her han gi bir so run çý kar ma ya cak týr. Li mi ted þir ket ler de kar þý lýk lý iþ ti rak du -
ru mu na na di ren rast la nýr. An cak Ta sa rý, bir or ta ðýn bir den faz la esas ser ma ye pa yý na sa hip ola bil -
me si ne imkân sað la dý ðý için bu ko nu mun ger çek leþ me si ola sý lý ðý is tis nai ol sa da var dýr. 

Alt Ko mis yon ca ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 198 in ci mad de si, bil di rim yü küm lü lü ðü te þeb büs bað la mýn da dü zen len miþ tir. Ge -
rek 195 in ci mad de nin be þin ci fýk ra sýn da ge rek 198 in ci mad de de ve di ðer mad de ler de te þeb büs
kav ra mý nýn kul la nýl ma sý nýn se be bi bu kav ra mýn ti carî iþ let me den da ha ge niþ ol ma sý ve þir ket ler top -
lu lu ðu dü zen le me le rin de yay gýn bir uy gu la ma ya sa hip bu lun ma sý dýr. Bu mad de nin bi rin ci fýk ra sýn -
da ay rý ca “yüz de beþ” de bil di rim yü küm lü lü ðü nün kap sa mý içi ne alýn mýþ týr. Çün kü bu oran hu ku -
ku muz da hal ka açýk þir ket ler de az lý ðý sim ge le mek te dir. Alt Ko mis yon ca yu ka rý da açýk la nan ge rek -
çe ler le ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
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198 in ci mad de nin üçün cü fýk ra sý ha ki mi yet söz leþ me si nin ge çer li li ði ni, mezkûr söz leþ me nin
ti ca ret si ci li ne tes cil edil miþ ol ma sý na bað la mýþ týr. Hük mün sa de ce ge çer siz li ði ön gör me si, þir ket ler
top lu lu ðu na iliþ kin yü küm lü lük ve so rum lu luk hü küm le ri nin de uy gu lan ma ma sý, yü küm lü ler le so -
rum lu la rýn so rum lu luk tan kur tul ma la rý so nu cu nu do ðu ra bi lir. Bu na imkân ver me mek ve kö tü ye kul -
lan ma la rý ön le mek ama cýy la Ko mis yo nu muz ca, üçün cü fýk ra ya ikin ci cüm le nin ek len me si yo lu na
gi dil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 199 un cu mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ
ve ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ, ay rý ca mad de nin bi rin ci fýk ra sý ile
dör dün cü fýk ra sýn da re dak si yon ya pýl mak su re tiy le de ði þik lik ya pýl mýþ týr:

Ta sa rý nýn 199 un cu mad de si ni, bað lý þir ket ler le ha kim þir ke tin “bað lý lýk” ra por la rý na iliþ kin dü -
zen le me yi in ce ler ken bu ra por la rýn ale ni ye te ka vuþ tu ru lup ka vuþ tu rul ma ma sý so ru nu nu -bi lim ko -
mis yo nu ya nýn da- bir ke re da ha ele alýp in ce le miþ tir. Mad de nin bir an lam da me ha zý olan Al man -
ya’da öð re ti de ba zý ya zar la rýn, hük mün ama cý na ula þa bil me si için bu ra por la rýn ya yýn lan ma sý ge -
rek ti ði ni, ak si hal de dü zen le me nin hiç bir hiz met gör me ye ce ði ni ile ri sü rer ler. Al man ya’da azýn lýk -
ta ka lan bu gö rü þün öne ri si nin ül ke mi ze ya ra rý ol ma ya ca ðý dü þü nül müþ tür. Çün kü, ba ðým lý lýk ra por -
la rý top lu luk içi iliþ ki ler hak kýn da hem bað lý hem de ha kim þir ke tin yö ne ti ci le ri ne ger çek res mi gös -
te rip, on la rý ikaz edip ge re ðin de ön lem al ma la rý ný ve mad de nin üçün cü fýk ra sýn dan da an la þýl dý ðý gi -
bi pay sa hip le ri nin de so nuç hak kýn da bil gi sa hi bi ol ma la rý ný amaç la mak ta dýr. So nu cun pay sa hip le -
ri ne açýk lan ma sý za ten giz li li ði or ta dan kal dýr mak ta, an cak res min bü tü nü ile ra kip top lu luk la ra gös -
te ril me sin den bir ya rar umul ma mak ta dýr. Ay rý ca, þir ket ler top lu lu ðu nu ilk de fa dü zen le yen Tür ki -
ye’nin, Al man ya’nýn 1965’den be ri uy gu la dý ðý hü küm le rin öte si ne git me si de doð ru gö rül me miþ tir.
Aþý rý bir adý mýn kon trol edi le me ye cek risk le ri or ta ya çý ka ra bi le ce ði dü þü nül müþ tür. Bu de ðer len dir -
me ler le üçün cü fýk ra nýn son cüm le si da ha açýk ve ama cý vur gu la yý cý þe kil de ka le me alýn mýþ týr. Ay -
rý ca mad de nin bi rin ci fýk ra sý na, bað lý þir ke tin yö ne tim ku ru lu nun ha zýr la ya ca ðý ra po run kap sa mý na
ha kim þir ket le olan iliþ ki le ri de al ma sý ný sað la yý cý ve yön len dir me nin al tý ný çi zen bir ek ya pýl mýþ týr.
Ýkin ci fýk ra da ki “özen li” ke li me si kal dý rýl mýþ, bu nun ye ri ne me ha zý tam yan sý ta bil mek için doð ru ve
dü rüst he sap ver me il ke si ne vur gu ya pýl ma sý da ha uy gun gö rül müþ tür. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 200 ün cü mad de si kap sa mý na, yö ne ti ci ler de da hil edil miþ tir. Ya -
pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ, ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 201 in ci mad de sin de, Av ru pa Bir li ði nin þir ket ler hu ku ku na iliþ kin yö ner ge sin de ya -
pý lan de ði þik li ðe uyum sað lan ma sý ama cýy la, ha ki mi yet iliþ ki si nin bu lun ma dý ðý hal ler dik ka te alý -
na rak Ko mis yo nu muz ca de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Ta sa rý nýn 202 nci mad de sin de, hük mün da ha iyi an la þý la bil me si ve ya sa ðýn ke sin bir þe kil de
ko nu la bil me si için bi rin ci fýk ra nýn ilk cüm le si bö lün müþ tür. Ay ný fýk ra nýn (e) ben di ne Tür ki ye’de
da va açýl ma sý ný sað la yan bir hü küm ko nul muþ tur. Mad de nin ikin ci fýk ra sýn da pay la rýn fi ya tý nýn he -
sap lan ma sýn da mah ke me ka ra rý na en ya kýn ta rih te ki de ðer ve ve ri le rin esas alýn ma sý na iliþ kin bir
hü küm uy gu la ma da or ta ya çýk ma sý muh te mel so run la rýn önü ne ge çil me si ama cýy la ön gö rül müþ tür.
Mad de nin be þin ci fýk ra sýn da ya pý lan de ði þik lik ile bað lý þir ke tin yö ne ti ci le ri nin so rum lu luk tan kur -
ta rýl ma sý na iliþ kin söz leþ me nin ge çer li li ði nin be lir til me si ye ri ne yö ne ti ci le re bu yol da bir is tem hak -
ký nýn ta nýn ma sý nýn ama ca da ha uy gun ola ca ðý dü þü nül müþ tür. 195 in ci mad de de ve ri len ge rek çe
çer çe ve sin de “ha kim þir ket” ye ri ne “ha kim te þeb büs” te ri mi kul la nýl mýþ týr.

Alt Ko mis yon ca ya pý lan bu de ði þik lik ler, Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ, ay rý ca, Ko mis -
yo nu muz mad de de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik yap mýþ týr: 
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a) 202 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben di hük mü, ha kim þir ke tin ha ki mi ye ti ni bað lý þir -
ke tin kay bý na se bep ola cak þe kil de kul lan ma sý ve bu kay bý za ma nýn da denk leþ tir me me si ha lin de
mah ke me nin sa de ce taz mi na ta hük me de bi le ce ði ni ön gör müþ tür. Oy sa ba zý hal ler de, so mut ola yýn
ta þý dý ðý özel lik ler, taz mi nat ye ri ne, da va cý pay sa hip le ri nin pay la rý nýn ger çek de ðe riy le sa týn alýn ma -
sý ve ya denk leþ tir me nin mah ke me ce ka ra ra bað lan ma sý, ek kâr pa yý da ðý týl ma sý, þir ket esas söz leþ -
me sin de top lu luk dý þýn da ka lan pay sa hip le ri ni ko ru yu cu ön lem ve me ka niz ma la ra yer ve ren de ði -
þik lik ya pýl ma sý gi bi du ru ma uy gun dü þen bir ka rar ve ril me si da ha adil ola bi lir. Mo dern þir ket ler
hu ku ku mah ke me ye bu du rum lar da ge niþ tak dir yet ki si ver mek te dir. Bi rin ci fýk ra nýn (b) ben di nin
so nu na ek le nen hük mün ön gö rül me se be bi bu dur. 

b) Mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ya pý lan de ði þik li ðin ge rek çe si ise; kü çük pay sa hip le riy le il gi li
ya tý rým cý lar ta ra fýn dan, var sa, pay la rýn sa de ce bor sa de ðe ri nin esas alýn ma sý nýn her za man adil ol -
ma ya bi le ce ði iti ra zý nýn di le ge ti ril me si; özel lik le kriz an la rýy la bor sa nýn düþ me eði li min de bu lun du -
ðu du rum lar da bor sa de ðe ri ne bað lan ma nýn sa kýn ca lý ola bi le ce ði; bu se bep le de fýk ra da “….. var sa
en az bor sa de ðe riy le ve ya bor sa de ðe ri hak ka ni ye te uy gun düþ mü yor sa, ger çek de ðer le ve ya ….”
þek lin de hük mün de ðiþ ti ril me si nin uy gun ola ca ðý nýn dü þü nül me si dir. 

Mad de nin mev cut ikin ci fýk ra sý nýn son cüm le si nin, dü zen le nen var sa yý ma uy gun ol ma dý ðý mü -
talâa olun mak ta; “… ilân edil di ði ta rih ten baþ la ya rak bir ve her hal de iki yýl da za ma na þý mý na uð -
rar” for mü lü nün, olay da bir fai lin bu lun du ðu hal ler de, fa ile it tý la bað la mýn da kul la ný la bi le ce ði; oy -
sa, fýk ra nýn dü zen le di ði var sa yým da fai lin mev cut ol ma dý ðý; bu se bep le son cüm le nin bu öner ge de
ol du ðu gi bi ya zýl ma sý ge rek mek te dir.

c) 202 nci mad de nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da, bað lý þir ke tin pay sa hip le ri ile ala cak lý la rý na,
ha kim þir ke te ve/ve ya onun yö ne tim ku ru lu üye le ri ne kar þý çe þit li da va la rý aça bil me le ri hük me bað -
lan mýþ týr. Bu da va la rýn sýrf þir ke ti uð raþ týr mak, þir ket ten hak sýz men fa at sað la mak, þir ket le baþ ka bir
ko nu nun mü za ke re sin de güç lü ol mak ama cýy la kö tü ni yet le açýl ma sý muh te mel dir. Böy le kö tü ni -
yet le ika me edil miþ bir da va nýn þir ke ti za ra ra uð rat ma sý da müm kün dür. Mad de nin üçün cü fýk ra sý -
nýn so nu na ek le nen bu üçün cü ve dör dün cü cüm le ler, bu tür da va la rýn önü ne geç mek ve ya bu tür
da va la rýn sa yý sý ný azalt mak ama cýy la ön gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 203 ün cü mad de sin de, 195 in ci mad de de be lir ti len ge rek çe ye da -
ya ný la rak “Bir ti ca ret þir ke ti bir ser ma ye þir ke ti nin pay la rý nýn ve oy hak la rý nýn …” Ýba re si kul la nýl -
mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

-Ta sa rý nýn 204 ün cü mad de sin de þir ke tin “öde me gü cü nü açýk ça aþan …. ve ya teh li ke ye dü þü -
ren” iba re si ne yer ve ril miþ tir. Alt Ko mis yon ca öde me gü cü nün aþýl ma sý na iliþ kin un sur mad de de
yer al dý ðý na gö re, bu hu su sa bað lý iki ih ti mal den söz et mek ye ri ne þir ket var lý ðý nýn teh li ke ye gir me -
si ha li nin hük mün kap sa mý na alýn ma sý nýn da da ha doð ru ola ca ðýn dan ha re ket le mad de de bu yol da
bir de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 205 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 206 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca söz ko nu su mad de de Ko mis yo nu muz ca re dak si yon
ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 207 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 208 in ci mad de sin de, di ðer bir çok mad de de ol du ðu gi bi pay la rýn
fi yat la rý be lir le nir ken mah ke me nin ka rar ta ri hi ne en ya kýn ta rih te ki þir ket de ðe ri nin esas alýn ma sý -
nýn uy gun ola ca ðý ka bul edil miþ, bu se bep le 202 nci mad de nin ikin ci fýk ra sý na gön der me de bu lu -
nul muþ tur. Ya pý lan de ði þik lik, Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 209 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 210 un cu mad de si, Alt Ko mis yon ca aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ðiþ ti ril miþ tir: 

Ýþ lem le rin de net len me si ne iliþ kin Tü zü ðün uy gu la ma ala ný nýn tüm ti ca ret þir ket le ri ni kap -
sa ya cak þe kil de ge niþ le til me si nin da ha uy gun ola ca ðý, ba sit leþ ti ril miþ þe kil le ri ile de ol sa Türk
Mu ha se be Stan dart la rý nýn uy gu lan ma sý na iliþ kin ye ni ve re form ni te li ðin de ki sis te min de bu nu
ay rý ca ge rek li kýl dý ðý dü þü nü le rek bi rin ci fýk ra nýn ikin ci cüm le si “Ti ca ret þir ket le ri nin” ola rak
de ðiþ ti ril miþ tir. Mad de nin üçün cü fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si nin ba þýn da “De vam lý sa yý la bi le cek
þe kil de” iba re si, hük mün ala ný ný da ralt tý ðý ve uy gu la ma da güç lük ler do ðu ra ca ðý ge rek çe siy le,
Ta sa rý dan çý ka rýl mýþ týr. Ay ný ge rek çe ile “ser ma ye þir ket le ri” iba re si “þir ket ler”e çev ril miþ tir.
Ay rý ca de ne yim ler den ha re ket le ka mu dü ze ni ne ve ya iþ let me ko nu su na ay ký rý iþ lem ler için ha -
zýr lýk ya pýl ma sý ile mu va za alý fa ali yet ler de hük mün kap sa mý na alýn mýþ týr. “Mu va aza lý fa ali yet -
ler” te ri mi mu va za alý iþ lem le ri de kap sa dý ðý için ter cih edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca be nim sen miþ, ay rý ca mad de nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rý aþa ðý da ki ge rek çe ler le de -
ðiþ ti ril miþ tir.

Mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de, tar týþ ma ve ka rý þýk lýk la ra yol aç ma ma sý, de ne ti -
min uz man ve ka ri yer per so nel ta ra fýn dan ya pýl ma sý ný te mi nat al tý na al ma sý açý sýn dan de ði þik lik ya -
pýl mýþ týr. 

Di ðer yan dan ay ný mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin de Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý -
na ti ca ret þir ket le ri ile il gi li teb lið ya yýn la ma yet ki si ve ril miþ ol ma sý ne de niy le, di ðer Ba kan lýk ku -
rum ve ku ru luþ la rýn sa de ce ser ma ye þir ket le ri ne iliþ kin dü zen le me ler de Ba kan lý ðýn uy gun gö rü þü -
nü al ma yü kü mü nün ti ca ret þir ket le ri ni kap sa ya cak þe kil de ge niþ le til me si ge rek mek te dir. Ay ný za -
man da; di ðer Ba kan lýk, ku rum ve ku ru luþ lar ta ra fýn dan ti ca ret þir ket le ri ile il gi li ya pý lan ve Sa na yi
ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn gö rü þü ne su nu lan bir dü zen le me ye iliþ kin ön gö rü len ye di gün lük ya zý lý gö -
rüþ bil dir me sü re si nin, Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðýn ca ya pý la cak sað lýk lý bir de ðer len dir me yi te mi -
nen otuz gün ola rak de ðiþ ti ril me si uy gun ola cak týr.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 211 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. 

- Ta sa rý nýn 212 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 213 ün cü mad de si nin (d) ben di, þir ke tin iþ let me ko nu su nun, þir -
ket söz leþ me sin de ya zýl ma þek li ile il gi li ola rak ano nim ve li mi ted þir ket ler de kul la ný lan la fýz ile
uyum lu hâle ge ti ril miþ tir. Bu de ði þik lik se be biy le ge rek siz hâle gel di ði için mad de nin ikin ci fýk ra -
sý nýn ikin ci cüm le si Ta sa rý met nin den çý ka rýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka -
bul edil miþ tir. Alt Ko mis yon ca, 14 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çey le söz ko nu su mad de de de ði -
þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met -
nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Ta sa rý nýn 214, 215, 216, 217 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 218 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da re dak si yon ya pýl mak su re -
tiy le ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da be nim sen miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 219 un cu mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de ge çen “söz leþ me”
iba re si, di ðer söz leþ me ler den ayýr mak ama cýy la “þir ket söz leþ me si” iba re si kul la ný la rak açýk lýk ve
ke sin lik sað lan mýþ týr. Bu de ði þik lik ge rek li ol du ðun da di ðer mad de ler de de ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 220 nci mad de si nin mad de baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya -
pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 221 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

-Ta sa rý nýn 222 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 223 ün cü mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ;
ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

6762 sa yý lý Ka nu nun 165 in ci mad de sin de ki hü küm den ay nen ak ta rý lan kol lek tif þir ket yö ne ti -
ci le ri ne ta ný nan sulh, fe ra gat vs.ye iliþ kin yet ki, “ola ðan iþ lem ler le sý nýr lý ol mak þar týy la” sý nýr lan -
dý rýl mýþ týr. Bu sý nýr lan dýr ma, bir ta raf tan iþ ve iþ lem de ðer le ri nin bü yü me si se be biy le men fa at ler
den ge si nin ye ni den ku rul ma sý ih ti ya cýn dan, di ðer ta raf tan da söz ko nu su iþ lem le rin ni te lik iti ba riy -
le önem li sa yýl ma la rý nýn doð ru ola ca ðý dü þün ce sin den kay nak lan mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 224 ün cü mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ;
ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

Ta sa rý nýn 224 ün cü mad de si iki fark lý ol gu yu içer di ði hal de, bun la rý bir lik te ve doð ru ol ma yan
bir þe kil de “ka nunî fa iz” bað la mýn da dü zen le miþ tir. Bi rin ci ol gu or ta ðýn þir ket ten yet ki siz ola rak
çek ti ði ve ya baþ ka yer den tah sil et ti ði pa ra lar dýr. Ka nun bu pa ra la rýn “der hal” þir ke te ve ril me si ni is -
te miþ tir. Bun la ra öde ne cek fa iz ise ge cik me ha lin de te mer rüt fa izi dir. Oy sa hü küm de ka nunî fa iz de -
nil miþ tir. An cak hü küm de ki “der hal” ke li me si bu et ki si ni kay be de cek ka dar bað lan tý sýz bir yer de
bu lun mak ta dýr. Ay rý ca hü küm den or ta ðýn þir ket ten ödünç al dý ðý pa ra yý da “der hal” ge ri öde me si gi -
bi bir an lam çýk mak ta dýr. Oy sa bu ödünç ço ðu kez bir va de ye bað lan mýþ ola bi lir. Ge ne bu nun gi bi,
“tah sil ta ri hin den iti ba ren” iba re si ödün cün fa izi ile il gi li olup hü küm den bu da an la þýl ma mak ta dýr.
Ni ha yet ödün cün fa izi söz leþ me ile be lir len miþ de ola bi lir, bu nun ka nunî fa iz ola ca ðý da em re di ci
bir þe kil de dü zen len me me li dir. Bu dü þün ce ler le mad de ye ni den ka le me alýn mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 225 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 226 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ki “tam sa yý sý nýn” iba re si nin
ço ðun luk tan söz eden di ðer hü küm le rin de kul la nýl ma mýþ ol ma sý nýn yo rum güç lük le ri ya ra ta bi le ce -
ði, bu iba re ol ma sa bi le hü küm den ay ný an la mýn ge ne de çý ka ca ðý ge rek çe siy le iba re mad de met nin -
den çý ka rýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 227 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ki “Top lan tý ya ka tý lýp da
olum suz oy ve ren ve ya top lan tý ya ka týl ma la rý en gel le nen or tak lar” iba re si mad de met nin den çý ka -
rýl mýþ týr. Çün kü, bu iba re de yer alan þart lar ano nim þir ket le re öz gü olup ya kýn iliþ ki þir ket le ri þek -
lin de ni te len di ri len kol lek tif þir ket le re uy ma mak ta, or tak la rýn da va aç ma hak la rý ný bu þir ket le rin
ya pý sý na ters dü þe cek þe kil de sý nýr lan dýr mak ta dýr. Bu nun gi bi mad de nin dör dün cü fýk ra sýn da dü -
zen le nen kâr avan sý da kol lek tif þir ke tin te mel ni te li ðiy le bað daþ ma dý ðý için Ta sa rý dan çý ka rýl mýþ -
týr. Ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil -
miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 228 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 229, 230, 231 ve 232 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 233 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 234 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 235 in ci mad de si nin son cüm le sin de yer alan kay yý mýn atan ma sý -
na iliþ kin ka rar ve bu ka ra rýn tes cil ve ilân et ti ril me si ne iliþ kin hü küm, ka ra rýn kay yý mýn gö rev le ri -
ni, mah ke me ce ve ri len tem sil yet ki si ni ve bu yet ki nin sý nýr la rý ný da kap sa ma sý ge rek ti ði ni be lir tir
þe kil de ka le me alýn mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 236 ncý mad de si nin baþ lý ðýn da, Alt Ko mis yon ca, 14 ün cü mad de -
de be lir ti len ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka -
bul edil me miþ ve Ta sa rý met nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 237 nci mad de sin de, 14 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çey le de -
ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met -
nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si korunmuþtur.

- Ta sa rý nýn 238 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 239 un cu mad de sin de, 14 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çey le de -
ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met -
nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 240 ýncý mad de sin de, 14 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çey le de -
ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met -
nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 241 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 242 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 243 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 244 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 245 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca mad de de, Alt Ko mis yon ca, 14 ün cü mad de de be lir ti -
len ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me -
miþ ve Ta sa rý met nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 246 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 247 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 248 in ci mad de si nin mad de baþ lý ðýn da ve met nin de, 14 ün cü mad -
de de be lir ti len ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca
ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 249 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca mad de de, Alt Ko mis yon ca, 14 ün cü mad de de be lir ti -
len ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me -
miþ ve Ta sa rý met nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 250 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 251 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 252 nci mad de sin de, 22/4/1926 ta rih li ve 818 sa yý lý Borç lar Ka -
nu nu nun 537 nci mad de si ne açýk ça gön der me ya pýl ma sý nýn, mad de nin yo ru mun da ve uy gu lan ma -
sýn da ko lay lýk ya ra ta ca ðý dü þün ce siy le bu yol da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 253 ün cü mad de si nin baþ lý ðý, ama cý ve met ni da ha iyi ifa de et ti -
ði için “Özel du rum lar” þek lin de de ðiþ ti ril miþ, ay rý ca hü küm de ki “bil di rim” iba re si ye ri ne “ih bar”
iba re si ola rak de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 254 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 255 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 256 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca mad de de, Alt Ko mis yon ca, 14 ün cü mad de de be lir ti -
len ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me -
miþ ve Ta sa rý met nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 257 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 258 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca mad de de, Alt Ko mis yon ca, 14 ün cü mad de de be lir ti -
len ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me -
miþ ve Ta sa rý met nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 259 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 260 ncý mad de sin de, ay rýl ma pa yý nýn uyuþ maz lýk ha lin de he sap -
lan ma sýn da “ka rar ta ri hi ne en ya kýn ta rih te ki” þir ket var lý ðý nýn esas alýn ma sý na iliþ kin ek le me ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 261, 262, 263, 264, 265, 266 ve 267 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 268 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mak su re tiy le ka bul edil miþ -
tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 269 un cu mad de si, özün de hiç bir de ði þik lik ya pýl ma dan ye ni den
ka le me alýn mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Ta sa rý nýn 270 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 271 in ci mad de sin de, 14 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çey le de -
ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met -
nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Ta sa rý nýn 272 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 273 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 274 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 275 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 276 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 277, 278 ve 279 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 280 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý ama ca da ha uy gun bir þe kil de
ka le me alýn mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik, Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 281 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 282, 283, 284, 285 ve 286 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 287 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik,
Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 288, 289, 290, 291 ve 292 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 293 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik,
Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 294 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 295 in ci mad de sin de, or tak la rýn men fa ati ni ko ru mak ama cýy la tas fi ye me mur la rý nýn
þir ket var lýk la rý ný sat ma yet ki le ri sý nýr lan dý rýl mýþ týr. Ta sa rý þir ket var lýk la rý nýn sa de ce top tan sa tý þý
ha lin de or tak la rýn oy bir li ðiy le ka rar ver me si ni ön gör müþ ken, de ði þik lik le or tak la rýn oy bir li ði
“önem li mik tar da ki þir ket var lýk la rý nýn top tan sa tý þý” ha lin de ara nýr hâle gel miþ tir. Alt Ko mis yon ca
ya pý lan bu de ði þik lik, Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ, ay rý ca, uy gu la ma da or ta ya çýk ma sý muh -
te mel so run la rýn önü ne ge çil me si ama cýy la fýk ra ya bir cüm le ek len miþ tir.

- Ta sa rý nýn 296, 297, 298 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 299 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mak su re tiy le ka bul edil -
miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik, Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 300 ve 301 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 302 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 303 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Ta sa rý nýn 304, 305 ve 306 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 307 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik,
Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür. Ay rý ca mad de de, Alt Ko mis yon ca, 14 ün cü mad de de be -
lir ti len ge rek çey le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil -
me miþ ve Ta sa rý met nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Ta sa rý nýn 308 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 309 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 310 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 311 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 312 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 313 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 314 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 315 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 316 ncý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 317 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mak su re tiy le ka bul edil miþ -
tir. Ya pý lan de ði þik lik, Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 318, 319 ve 320 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 321 in ci mad de si re dak si yon ya pýl mak su re tiy le ka bul edil miþ tir.
Ya pý lan de ði þik lik, Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 322 ve 323 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 324 ün cü mad de sin de, 14 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çey le de -
ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met -
nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 325 in ci mad de sin de, 14 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çey le de -
ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met -
nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 326 ncý mad de sin de, 14 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çey le de -
ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met -
nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Ta sa rý nýn 327, 328, 329, 330 ve 331 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 332 nci mad de si re dak si yon ya pýl mak su re tiy le ka bul edil miþ tir.
Ya pý lan de ði þik lik, Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.
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- Ta sa rý nýn 333 ve 334 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 335 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý an la mý da ha iyi ifa de eden bir
ya pý ya ka vuþ tu rul mak su re tiy le ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik, Ko mis yo nu muz ca da uy gun
gö rül müþ tür. 

- Ta sa rý nýn 336 ve 337 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 338 in ci mad de sin de Alt Ko mis yon ca aþa ðý da açýk la nan ay rýn tý lý ge rek çe ler le de ði -
þik lik ya pýl mýþ týr:

Ta sa rý nýn 338 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý na, 21.02.1989 ta rih li ve 89/667/AET sa yý lý “Tek
or tak lýk, sý nýr lý so rum lu ka pa lý þir ket ler hak kýn da þir ket hu ku ku na iliþ kin Kon sey Yö ner ge si” ge re -
ðin ce ano nim þir ket te pay sa hi bi sa yý sý nýn bi re düþ me si ya ni þir ke tin tek pay sa hip li bir ano nim þir -
ket ko nu mu na gir me si ile il gi li mev cut hü küm ge niþ le ti le rek ye ni den ka le me alýn mýþ týr. Hü küm
uya rýn ca ye di gün için de yö ne tim ku ru lu na bil di ril me li dir. Yö ne tim ku ru lu hem þir ke tin tek pay sa -
hip li þir ket ol du ðu nu hem de tek pay sa hi bi nin adý ný, yer le þim ye ri ni ve va tan daþ lý ðý ný tes cil ve ilân
et tir mek zo run da dýr. Ak si hal de bil di rim de bu lun ma yan ve ya ge rek li tes ci li yap týr ma yan yö ne tim
ku ru lu do ða cak za rar dan so rum lu olur.

Bu hü küm tek ki þi ano nim þir ke tin ve pay sa hi bi nin kim li ði nin ale ni ye te ka vuþ ma sý ama cý na
hiz met et mek te dir. 

Hü küm de “pay sa hi bi sa yý sý”nýn bi re düþ me si ha lin de du ru mun yö ne tim ku ru lu na bil di ril me si
öz ne siz edil gen bir cüm le ya pý sý için de be lir til miþ tir. An cak hü küm de bil di rim yü küm lü sü ne iþa ret
de olun muþ tur. Bil di rim, pay sa hi bi sa yý sý ný bi re dü þü ren iþ lem ta ri hin den iti ba ren bir haf ta için de
ya pý la ca ðý na gö re so mut ola ya gö re iþ le min ta raf la rý ve ya ta ra fý bil di rim yü küm lü sü dür. De vir gi bi
hu kukî bir iþ lem de ta raf lar, özel lik le pa yý ik ti sap eden ki þi, mi ras la ge çiþ te za ten iki pay sa hi bin den
bi ri olan ye ga ne mi ras çý, bir leþ me de ay ný du rum da ki dev ra lan þir ket ve ka rý-ko ca ara sýn da ki mal re -
jim le rin den bi ri nin tek pay sa hip li ano nim þir ket ko nu mu nu ya ra týp ya rat ma ya ca ðý so ru su so rul du -
ðun da bu so ru olum lu ce vap la ný yor sa, yü küm lü, öð re ti ve mah ke me ler hu ku kun ca bil di rim yü kü -
mü al týn da dýr. Üçün cü fýk ra ya rað men þir ke tin ve ya yav ru þir ke tin tek pay sa hi bi olup ola ma ya ca ðý
hu su sun da da du rum ay ný dýr. 

Üçün cü fýk ra da “þir ket tek pay sa hi bi ola cak þe kil de ken di pa yý ný ik ti sap ede mez” hük mü ön -
gö rül müþ tür. Hük mün “ede mez; et ti re mez” þek lin de ki laf zý na rað men hük mün bir ge çer siz li ði ifa -
de edip et me di ði tar týþ ma sý na ka pa lý ol du ðu söy le ne mez. Hük mün, na ma ya zý lý pay la rýn var lý ðýn da,
Mer ke zi Ka yýt Ku ru lu þu nun kay den iz le me yap tý ðý du rum lar dý þýn da yö ne tim ku ru lu nu pay def te ri -
ne ya zý mý red det me yü kü mü al tý na sok tu ðu þüp he siz dir. Hü küm de ki “et ti re mez” ke li me si ile pay la -
rýn yav ru þir ket çe ve ya üçün cü ki þi ta ra fýn dan þir ket he sa bý na ik ti sa bý ve ben ze ri hâller kas te dil miþ -
tir. Za ten bu hâller ge çer siz li ðe iliþ kin tar týþ ma ka pý sý ný açýk tut mak ta dýr.

Alt Ko mis yon ca ya pý lan bu de ði þik lik ler, ikin ci fýk ra nýn üçün cü cüm le si ha ri cin de Ko mis yo -
nu muz ca uy gun gö rül müþ, söz ko nu su fýk ra nýn üçün cü cüm le si, þir ke tin tek pay sa hip li ol ma sý hâli -
ni de açýk ça kap sa ya cak þe kil de ye ni den dü zen len miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 339 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (k) ben di “Þir ke tin he sap
dö ne mi” þek lin de de ðiþ ti ri le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun
gö rül müþ, an cak, mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn (e) ben di ne hük mün uy gu la ma da te red düt le re yol aç -
ma ma sý açý sýn dan “sa týn alý nan mal la rýn” iba re si “sa týn alý nan mal la rýn ve hak la rýn” ola rak de ðiþ ti -
ril miþ tir.
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- Ta sa rý nýn 340 ve 341 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 342 nci mad de sin de, 14 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çey le de -
ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met -
nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 343 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý mad de met nin den çý ka rýl mýþ -
týr. Çün kü ser ma ye ola rak ko nu la cak ala cak la rýn var lý ðý ve de ðe ri nin bir ye min li ma li mü þa vir ve -
ya ser best mu ha se be ci ma li mü þa vir ta ra fýn dan be lir len me si her za man doð ru so nuç ver me ye bi lir.
Özel lik le ala ca ðýn var lý ðý hu kukî de ðer len dir me le ri, in ce le me le ri ve yo rum la rý ge rek li ký la bi lir.
Böy le bir ra por so mut ola yýn özel lik le ri ne gö re çe þit li alan lar da uz man olan ki þi ler ce ve ri le bi lir. Bi -
rin ci fýk ra da, uy gu la ma da or ta ya çýk ma sý muh te mel te red düt le rin ön len me si ama cýy la de ði þik lik ya -
pýl mýþ, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 344 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 345 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da Ban ka lar Ka nu nu na ya pý -
lan atýf, aný lan Ka nu nu nun de ðiþ me siy le Ban ka cý lýk Ka nu nu ola rak de ðiþ ti ril mek su re tiy le ka bul
edil miþ; ay rý ca, Ko mis yo nu muz ca yi ne Ban ka cý lýk Ka nu nu na uyu mun sað lan ma sý ama cýy la “ve ya
özel fi nans ku ru mun da” iba re si mad de met nin den çý ka rýl mýþ; ay rý ca söz ko nu su mad de de Ko mis -
yo nu muz ca re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 346 ncý mad de si nin baþ lý ðý ve met nin de yer alan “öner me ler” an -
la mý da ha iyi ifa de eden “ar zet me” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz -
ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 347 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 348 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 349 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 350 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ül ke miz de or ta ve kü çük öl çek li þir ket le rin malî im kan la rý sý nýr lý ol du ðun dan, iþ lem de ne ti -
mi ni en az ye min li iki malî mü þa vir ve ya ser best mu ha se be ci malî mü þa vir ta ra fýn dan ya pýl ma sý zo -
run lu aðýr malî yük ge ti re cek tir. Bu ne den le Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 351 in ci mad de sin de, or -
ta ve kü çük öl çek li ve hal ka açýk ol ma yan ano nim þir ket ler de iþ lem de net çi si ra po ru nun bir ye min -
li malî mü þa vir ve ya ser best mu ha se be ci malî mü þa vir ta ra fýn dan tan zi mi ni müm kün kýl mak ama -
cýy la de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ay rý ca mad de nin baþ lý ðýn da Alt Ko mis yon ca re dak si yon ya pýl mýþ týr.
Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 352 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 353 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da, Ko mis yo nu muz ca aþa ðý da be lir ti len ge rek -
çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ týr.

Da va nýn ni te li ði do la yý sýy la, yar gý la ma aþa ma sýn da de lil su nu la ma ma sý ve mah ke me den bil gi
ge tirt me si nin is te ne me me si esas il ke ol mak la be ra ber, so mut ola yýn özel lik le ri is tis na en bu il ke den



---- 489 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

sa pýl ma sý ný ge rek ti re bi lir. Da va nýn pay sa hi bi ve özel lik le ala cak lý ta ra fýn dan açýl dý ðý hal ler de ba zý
de lil le ri ni ve bil gi le ri ni þir ket ten ya da ku ru cu lar dan sað la na bi le ce ði an la þý la bi lir; 341 in ci mad de -
de ki þer hi ve ren no te rin ve 351 in ci mad de de ki ra po ru ha zýr la yan iþ lem de net çi si nin mah ke me de
din len me si nin þart ol du ðu yar gý la ma sý ra sýn da an la þý la bi lir. Bu ve ben ze ri hal ler de is tis na en il ke le -
rin dý þý na çýk mak ger çe ðin an la þýl ma sý ve ada le tin ta hak ku ku için bir zo run lu luk ha li ne ge le bi lir. Bu
se bep le hük me üçün cü cüm le ek len miþ mev cut üçün cü cüm le dör dün cü cüm le ola rak ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 354 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 355 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 356 ncý mad de si nin baþ lý ðý 380 in ci mad de ile uyu mu sað la mak
ama cýy la “Ka nu na kar þý hi le” iba re si, “Ka nu nu do lan ma” þek lin de, üçün cü fýk ra sý nýn “mad de nin”
iba re le rin den son ra ki kýs mý “üçün cü ve dör dün cü fýk ra la rý” ola rak de ðiþ ti ril miþ; ay rý ca, mad de nin
ikin ci fýk ra sýn da açýk lý ðýn sað lan ma sý ama cýy la de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Mad de nin baþ lý ðý na iliþ kin
ya pý lan de ði þik lik ka bul edil me miþ ve Ta sa rý da ki mev cut mad de baþ lý ðý ko run muþ olup, Alt Ko mis -
yon ca ya pý lan di ðer de ði þik lik ler ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 357 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 358 in ci mad de si re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan
bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 359 un cu mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da, Ana do lu’da ge le nek sel ai le þir ket le ri nin
ço ðun luk ta ol ma sý; bun la rýn or tak la rý nýn ve yö ne ti ci le ri nin de ço ðun luk la yük sek öð re nim gör me -
miþ ol ma sý ve bir gi ri þim ci nin ken di kur du ðu þir ke tin yö ne tim ku ru lun da yer ala ma ma sý nýn Ana ya -
sa’nýn ça lýþ ma ve te þeb büs hür ri ye ti ni dü zen le yen mad de ye ay ký rý ol du ðu ge rek çe siy le Ko mis yo nu -
muz ca de ði þik lik ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 360 ýn cý mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ;
ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

360 ýn cý mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan “be lir li bir grup oluþ tu ran pay sa hip le ri”ni da ha
ke sin çiz gi ler le be lir le mek ge re ði du yul muþ, bu se bep le iba re nin ba þý na “özel lik ve ni te lik le riy le”
þek lin de bir ta ným la ma un su ru ek len miþ tir. Mad de nin ge rek çe sin de de ifa de edil miþ ol du ðu gi bi
“be lir li bir grup oluþ tu ran pay sa hip le ri” ile pay la ra de ðil pay sa hip le ri ne vur gu ya pýl mak ta ve bu -
nun la me selâ ba yi ler, süt ve ya pan car üre ti ci le ri, þir ke tin üret ti ði ürün ile il gi li yan sa na yi sa hip le ri
kas te dil mek te dir. Me selâ, ürün bi nek oto mo bi li ise, oto elek trik te si sat çý la rý, oto bo ya üre ti ci le ri,
kol tuk dö þe me ci le ri gi bi.

Ýþ te “özel lik ve ni te lik le riy le” iba re si böy le ay ný gru ba gi ren pay sa hip le ri ni ta ným la ma yý amaç -
la mak ta dýr.

Ay ný fýk ra nýn son cüm le sin de be lir li pay la ra, pay sa hip le ri ne ve az lý ða ta ný na cak tem sil edil me
hak ký nýn hal ka açýk þir ket ler de yö ne tim ku ru lu nun üç te iki si ni aþa ma ya ca ðý be lir til miþ tir. Ser ma ye Pi -
ya sa sý Ku ru lu nun ba ðým sýz üye uy gu la ma sý ný baþ lat ma sýn dan son ra bu ora nýn güç lük ya ra ta ca ðý dü -
þü nül müþ ve oran ya rý ya in di ril miþ, ay rý ca ba ðým sýz üye le re iliþ kin dü zen le me ler sak lý tu tul muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 361 in ci mad de si re dak si yon ya pýl mak su re tiy le de ðiþ ti ri le rek ka -
bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.
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- Ta sa rý nýn 362 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 363 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý re dak si yon ya pýl mak su re tiy le ka bul edil miþ tir.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 364 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý ama cý da ha iyi ifa de ede cek
bir cüm le ya pý sý na ka vuþ tu ru la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy -
gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 365 in ci mad de si re dak si yon ya pýl mak su re tiy le ka bul edil miþ tir.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 366 ncý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 367 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ki “ör güt yö net me li ði” iba -
re si “iç yö net me lik” þek lin de de ðiþ ti ril miþ, mad de re dak si yo na ta bi tu tu la rak ka bul edil miþ tir. Ya -
pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 368 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 369 mad de si nin üçün cü fýk ra sý, 553 ün cü mad de ile çe liþ ki ya ra -
ta bi le ce ði ve özel lik le ba zý hâller de is pat yü kü nün yer de ðiþ ti re bi le ce ði en di þe siy le mad de met nin -
den çý ka rýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 370 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ay raç için de bu lu nan iba re ler
ay raç dý þý na alý na rak met ne iþ len miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 371 in ci mad de si ne, Av ru pa Eko no mik Top lu lu ðu nun 89/667 sa -
yý lý Av ru pa Eko no mik Top lu lu ðu yö ner ge si nin 338 in ci mad de si ge re ði mad de ye ye ni al týn cý fýk ra
ek len miþ tir. Ye ni hük mün ama cý þir ke tin men fa ati nin ih la li ne ve yol suz luk la ra en gel ol mak týr. Mah -
ke me ler hu ku ku ta ra fýn dan tem sil ci nin ken di siy le söz leþ me ya pa ma ya ca ðý hal ler ve bu na iliþ kin
þart lar sak lý dýr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 372, 373 ve 374 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 375 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de ki “ör gü tü nün”
iba re si ye ri ne 336 ncý mad de ile uyu mu sað la mak ama cýy la “yö ne tim teþ ki la tý nýn” iba re si ko nul -
muþ tur. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 376 ncý mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn so nu na, Yar gý tay 19 un cu
Hu kuk Da ire si nin öne ri si ne uyu la rak, sý ra da so na git me be ya ný ve ya söz leþ me si nin mah ke me ta ra -
fýn dan de ne ti mi ni sað la yan ve mah ke me nin olum suz so nu ca var ma sý ha lin de bi lir ki þi in ce le me si için
ya pýl mýþ baþ vu ru nun iflâs bil di ri mi ola rak ka bul edil me si so nu cu nu do ðu ran bir cüm le ek len miþ tir.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 377 nci mad de si hak kýn da ya pý lan gö rüþ me de, Yar gý tay 19 un cu
Hu kuk Da ire si nin öne ri si ay nen ka bul edi le rek iflâsýn er te len me si nin 9/6/1932 ta rih li ve 2004 sa yý -
lý Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 17a ile 17b mad de le ri ne bý ra kýl ma sý, an cak Ta sa rý met nin de yer alan ba -
zý ya rar lý un sur la rýn Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun aný lan mad de le rin de ya pý la cak de ði þik lik te kul la nýl -
ma sý uy gun gö rül müþ tür. Bu se bep le iflâsýn er te len me si nin aný lan hü küm le re ta bi ol du ðu be lir til -
miþ tir. Bu de ði þik li ðin Türk Ti ca ret Ka nu nu nun Uy gu lan ma sý ve Yü rür lü ðü Hak kýn da ki Ka nun la
ger çek leþ ti ril me si nin doð ru ola ca ðý dü þü nül mek te dir. Bu de ði þik lik le mad de tek fýk ra hâlin de ka bul
edil miþ tir. Alt Ko mis yon ca ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 378 in ci mad de si re dak si yon ya pýl mak su re tiy le ka bul edil miþ tir.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 379 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 380 in ci mad de si nin mad de baþ lý ðýn da yer alan “Ka nu na kar þý hi -
le” iba re si “Ka nu nu do lan ma” ola rak de ðiþ ti ril miþ; an cak, ya pý lan bu de ði þik lik 356 ncý mad de de
bah se dil di ði üze re Ko mis yo nu muz ca be nim sen me ye rek “Ka nu na kar þý hi le” ola rak ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 381 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 382 nci mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ, ya -
pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

382 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (e) ben di, 77/91/AET sa yý lý ve 13 Ara lýk 1976 ta rih li Kon -
se yin ikin ci yö ner ge si ne uy gun ola rak sa de ce men kul kýy met ler ya tý rým þir ket le ri ne öz gü len miþ tir.
Ta sa rý da yer alan ve þir ke tin iþ ti gal ko nu su na vur gu ya pan ifa de nin uy gu la ma da ge niþ yo rum la na -
bi le ce ði dü þü nül müþ tür. Oy sa aný lan yö ner ge sa de ce men kul kýy met ler ya tý rým þir ke ti ne öz gü le nen
bir is tis na ge tir mek te dir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 383 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 384 ün cü mad de sin de, atýf ya pý lan bent, Ta sa rý met nin de ya pý lan
de ði þik lik ler dik ka te alý na rak de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö -
rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 385 ve 386 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 387 nci mad de si re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 388 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca Ta sa rý nýn 389 un cu mad de si, mad de baþ lý ðýy la be ra ber Av ru pa Bir li ði nin
þir ket ler hu ku ku na iliþ kin Yö ner ge sin de ya pý lan de ði þik li ðe gö re ye ni den ka le me alýn mýþ týr. De ðiþ -
ti ril miþ Yö ner ge ye uy gun ola rak hâkim þir ke tin ik ti sap et ti ði pay la rýn ver di ði hak la rýn tü mü nün, bu -
na kar þý lýk bað lý þir ke tin ik ti sap et ti ði ha kim þir ke te iliþ kin oy hak la rý oy hak ký na bað lý oy la rýn do -
na ca ðý hü küm al tý na alýn mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 390 ýn cý mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

Mad de nin dör dün cü fýk ra sýn da yer alan bir öne ri ye ka týl ma su re tiy le alý nan yö ne tim ku ru lu ka -
rar la rýn da kö tü ye kul lan ma yý, ay ký rý lýk la rý hat ta do lan ile hi le yi ön le ye bil mek ama cýy la iki ön lem
alýn mýþ týr. Ýlk ola rak, bu su ret le alý na bi le cek bir yö ne tim ku ru lu ka ra rý nýn ge çer li li ði tüm üye le re
“ay ný” öne ri nin ya pýl mýþ ol ma sý dýr. “Ay ný öne ri” þar tý is pat lan ma lý dýr. Bu da özel lik le onay im za la -
rý nýn ay rý ka ðýt ta ol ma sý ha lin de her ka ðýt ta ay ný öne ri nin yer al ma sý ný ge rek li ký lar. Ýkin ci si ise onay
im za la rý nýn ay rý ka ðýt ta ol ma la rý du ru mun da tüm ay rý ka ðýt la rýn ka rar def te ri ne ya pýþ tý rýl ma sý zo run -
lu lu ðu dur. Bu zo run lu luk da ge çer li lik þar tý dýr. 

Alt Ko mis yon ca ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca uy gun gö rül müþ; ay rý ca, mad de de re -
dak si yon ya pýl mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 391 in ci mad de si nin baþ lý ðý ile mad de met ni, re dak si yo na tâbi tu -
tul muþ tur. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Ta sa rý nýn 392 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 393 ün cü mad de sin de, mev zu at ha zýr la ma usul le ri ne uy gun de ði -
þik lik le rin ya ný sý ra re dak si yon ya pýl mak su re tiy le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko -
mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 394 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 395 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da “Ban ka cý lýk Ka nu nu nun
özel hü küm le ri nin sak lý” ol ma sý yö nün de ya pý lan de ði þik lik le ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, mad de ye ikin ci fýk ra dan son ra gel mek üze re, üçün -
cü fýk ra ek le ne rek mad de nin ikin ci fýk ra sýy la ge ti ri len, þir ket le rin bir bi ri ne ke fil ol ma ve ga ran ti
ver me ya sak la rý nýn uy gu la ma da sa kýn ca ya ra ta ca ðý ve ti carî fa ali yet le rin ak sa ma sý na yol aça ca ðý
dü þün ce siy le, bu du ru mun önü ne ge çil me si ama cýy la þir ket ler top lu lu ðu na da hil þir ket le re iliþ kin is -
tis na ge ti ril me si yö nün de bir dü zen le me ya pýl mýþ týr. Mev cut üçün cü fýk ra dör dün cü fýk ra ola rak te -
sel sül et ti ril miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 396 ncý mad de si re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan
de ði þik lik ler, Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 397 nci mad de sin de Ko mis yo nu muz ca aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik 
ya pýl mýþ týr.

Tür ki ye De ne tim Stan dart la rý nýn, ye ni bir ya sal dü zen le mey le oluþ tu ru la cak Tür ki ye De ne tim
Stan dart la rý ta ra fýn dan be lir len me si ve ya yýn lan ma sý ulus la ra ra sý mük te se ba týn ge re ði ol du ðun dan
bu dü zen le me ya pýl mýþ týr. Ay rý ca, söz ko nu su Ku rul oluþ tu ru lun ca ya ka dar bu yet ki, ge çi ci bir mad -
de dü zen le me siy le Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Malî Mü þa vir ler ve Ye min li Malî Mü þa vir ler Oda -
la rý Bir li ði ne ve ril mek su re tiy le her han gi bir boþ luk oluþ ma dan de vam lý lýk sað la na cak týr. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 398 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, Ko mis yo nu muz ca, 397 nci mad de de ya pý lan de ði þik -
li ðe pa ra lel ola rak “ulus la ra ra sý de ne tim stan dart la rý” iba re si “Tür ki ye De ne tim Stan dart la rý” þek -
lin de de ðiþ ti ri le rek re dak si yon ya pýl mýþ týr. 

- Ta sa rý nýn 399 un cu mad de le ri re dak si yon ya pýl mak su re tiy le ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði -
þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 400 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da, AET’nin þir ket le re iliþ kin
8 in ci yö ner ge sin de 2006 yý lýn da ya pý lan de ði þik li ðe uyum sað lan ma sý ama cýy la de ði þik lik ya pýl -
mýþ týr. Bu bað lam da sü re ye di yý la çý ka rýl mýþ ve hü küm de ki se çe nek li ifa de de ðiþ ti ril miþ tir. Yö ner -
ge ye uy gun ola rak ye din ci yý lýn so nun da de net çi iki yýl için de ðiþ ti ri le cek tir. Ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca uy gun bu lun muþ tur. Ay rý ca, Ko mis yo nu muz mad de de aþa ðý da ki ge rek çe ler le bi -
rin ci fýk ra da de ði þik lik yap mýþ týr:

Si gor ta ve re asü rans þir ket le ri ile Ser ma ye Pi ya sa sý Ka nu nu na ta bi þir ket le rin ba ðým sýz dýþ de -
ne ti mi ne iliþ kin mev zu atýn tü mü il gi li ku rum lar olan Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu,
Ha zi ne Müs te þar lý ðý ve Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu ta ra fýn dan ha zýr la na rak yü rür lü ðe ko nu lan yö net -
me lik ler le dü zen len miþ tir. Uy gu la ma bir li ði nin sað lan ma sý ba ký mýn dan bu mad de de ki dü zen le me -
nin de Ta sa rý nýn 210 un cu ve il gi li di ðer mad de le rin de ti ca ret þir ket le ri üze rin de her tür lü dü zen le -
me gö rev ve yet ki si ve ri len Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðýn ca ha zýr la na cak bir yö net me lik le ya pýl ma -
sý uy gun ola cak týr. Bu ne den le bi rin ci fýk ra nýn ilk üç cüm le sin de de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 
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Bi rin ci fýk ra nýn (c) ben din de, hük mün alt ve üst soy ile eþ ve hý sým la ra iliþ kin kýs mý 6762 sa -
yý lý ka nu nun 349 un cu mad de si dik ka te alý na rak, el li yýl lýk uy gu la ma nýn olum lu so nuç la rý de ðer len -
di ri le rek ve Ka nun da bir boþ luk ya rat ma mak ama cýy la de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 401 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 402 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür. Ay rý ca, Ko mis yo nu muz ca, 397 nci mad de de ya pý lan de -
ði þik li ðe pa ra lel ola rak “ulus la ra ra sý de ne tim stan dart la rý” iba re si “Tür ki ye De ne tim Stan dart la rý”
þek lin de de ðiþ ti ri le rek re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 403 ün cü mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik
ya pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir: 

Mad de de üç ana de ði þik lik ya pýl mýþ týr: 

(1) Ulus la ra ra sý uy gu la ma da ol duk ça sýk rast la nan gö rüþ ver mek ten ka çýn ma: De net çi, þir ke tin
mu ha se be sin de ve ya fi nan sal tab lo la rýn da, Ta sa rý nýn de net le me bö lü mün de ki hü küm le re uy gun de -
net le me ya pýl ma sý na ve so nuç la ra va rýl ma sý na imkân ver me yen öl çü de be lir siz lik le rin bu lun du ðu
ve ya þir ket ta ra fýn dan de net le me de önem li ký sýt la ma la rýn ya pýl dý ðý du rum lar da, gö rüþ ya zý sý ver -
mek ten ka çý na bi le cek tir; hem “be lir siz lik”i hem de “ký sýt la ma”yý ulus la ra ra sý stan dart la ra uy gun
ola rak ta ným la ya cak týr. Ký sýt la ma lar kav ra mý ile ilk yak la þým da kap sam ve ya alan ký sýt la ma sý nýn
kas te dil di ði þüp he siz dir. 

(2) Ta sa rý yý ha zýr la yan ko mis yon, ba zý ül ke le rin dü zen le me si nin ak si ne, ka çýn ma ol ma sý ve ya
olum suz gö rüþ ve ril me si ha lin de fi nan sal tab lo la rýn hu kukî yaz gý sý hak kýn da bir hü küm sevk et mek -
ten ka çýn mýþ týr. But lan gi bi bir hu kukî so nu ca de net çi nin gö rü þüy le va rýl ma sý ve ya böy le bir hük -
mün meþ ru iyet te me li tar tý þý la bi lir. An cak Alt Ko mis yon, olum lu gö rüþ ve ril me miþ hal ler de, mev -
cut fi nan sal tab lo la ra da ya na rak açýk la nan kâr ve ya za rar la il gi li bir ka rar alýn ma sý ný uy gun gör me -
miþ, bu se bep le be þin ci fýk ra yý ka le me al mýþ týr. 

(3) Ge nel ku ru la sun du ðu fi nan sal tab lo lar, de net çi ta ra fýn dan ka bul edil me yen bir yö ne tim ku -
ru lu gö rev de kal ma ma lý, stan dart la ra ve hü küm le re uy gun fi nan sal tab lo la rý ay ný yö ne tim ku ru lu ha -
zýr la ma ma lý, hu kuk dü ze ni or ta ya çý kan du ru ma rað men hiç bir þey ol ma mýþ gi bi ha re ket et me me li -
dir. An cak sý nýr lý olum lu gö rüþ te de ge rek li dü zelt me ler ya pýl ma lý dýr. Bu se bep le be þin ci fýk ra ya ye -
ni hü küm ler ko nul muþ tur.

Mad de hük mü, ge nel ku ru lun mev cut yö ne tim ku ru lu nu ye ni den ay nen se çip se çe me ye ce ði ne
iliþ kin bir hük me yer ver me miþ tir. Mo dern ve hu ku ka bað lý bir ka nun, mo dern ve hu ku ka bað lý bir
top lu ma ve ya il gi li top lum ke si mi ne gö re þe kil le nir. Ka nu nun mo dern li ði, içe ri ði ka dar yo rum lan -
ma sýy la ta ným la nýr. Ka nun la rýn bu yol da bir dü zen le me yap ma ma sý ge re kir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 404 ün cü mad de si nin be þin ci fýk ra sý na fii lin suç oluþ tur du ðu ve
Türk Ce za Ka nu nun da ki da va za ma na þý mý nýn da ha uzun ol du ðu hal ler de bu za ma na þý mý nýn uy gu -
lan ma sý ný ön gö ren bir hü küm ek len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik, Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ;
ay rý ca, ek le nen al týn cý fýk ray la ce za mev zu atý na uyum sað lan ma sý, ge nel hü küm le rin uy gu la na bi lir -
li ði ne ze min ha zýr lan ma sý ama cýy la, suç ih ba rý na yö ne lik hü küm ler sak lý tu tul muþ tur.

- Ta sa rý nýn 405 ve 406 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 407 nci mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik
ya pýl mýþ týr:

Bi lin di ði üze re, 6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu ge re ðin ce þir ket ge nel ku rul la rýn da bu lun du -
ru la cak Ba kan lýk Tem sil ci si ne iliþ kin dü zen le me ler Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya pýl -
mak ta dýr. Ta sa rý ile ge ti ri len dü zen le me nin ida ri gö rev len dir me ve ta kip iþ lem le ri ba ký mýn dan güç -
lük çý ka ra ca ðý dü þü nül mek te dir. Ge nel ku rul la rýn ta ki bi, Ba kan lýk Tem sil ci si nin gö rev len di ril me si,
gö re vi nin ifa sý nýn iz len me si ve ra por la ma sü re ci ile ar þiv ça lýþ ma la rý ba ký mýn dan bü tün lü ðün sað -
lan ma sý ný te mi nen ko nu ile il gi li dü zen le yi ci ida ri iþ lem ler ile uy gu la ma yet ki si nin Sa na yi ve Ti ca -
ret Ba kan lý ðýn da kal ma sý nýn ka mu ya ra rý na ol du ðu dü þü nül mek te dir. 

Ay rý ca, Ta sa rý da, þir ket ge nel ku rul top lan tý la rý na ka tý la cak gö rev li ler Ba kan lýk Tem sil ci si ve
ko mi ser ol mak üze re iki ay rý bi çim de ta ným lan mýþ, ge nel ku rul la rýn da Ba kan lýk Tem sil ci si bu lun -
du ru la cak þir ket ler ile ko mi ser bu lun du ru la cak þir ket ler den söz edil miþ, an cak gö rev ve yet ki le re,
ni te lik le re, alý na cak üc ret le re iliþ kin dü zen le me ler de sa de ce ko mi ser le re yer ve ril miþ tir. Yu ka rý da ki
dü zen le mey le Ta sa rý hük mün de ki bu ek sik lik de gi de ril mek te dir. Ay rý ca, Ta sa rý da sö zü edi len iki
ay rý yö net me li ðin tek yö net me li ðe in me si ni sað la ya cak ve ko nuy la il gi li dü zen le me ler ve iþ lem ler
sa de leþ ti ril miþ ola cak týr. 

Di ðer yan dan; uy gu la ma da yan lýþ an la ma la ra yol aç tý ðýn dan “ko mi ser” iba re si ye ri ne “Ba kan -
lýk Tem sil ci si” iba re si ter cih edil miþ tir.

Son ola rak, “Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn tem sil ci si ve ya aný lan Ba kan lý ðýn yet ki len di re ce -
ði Ba kan lýk tem sil ci si” de nil mek le Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn Ba kan lýk men su bu ol ma yan ki -
þi le ri de Ba kan lýk tem sil ci si ola rak ata ya bil me si ne ola nak ve ren bir dü zen le me ge ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 408 in ci mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik ya -
pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

Mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de sa de ce üc ret le rin zik re dil miþ ol ma sý sa kýn ca lý gö rül -
müþ ve hü küm, hu zur hak la rý ný, ik ra mi ye le ri, prim le ri ve ben ze ri hak la rý içe re cek þe kil de ge niþ le -
til miþ tir. 

Ay rý ca Ta sa rý nýn 408 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý na ye ni (f) ben di ek len miþ tir. Ye ni hü küm
Yar gý tay iç ti hat la rý na uy gun ola rak önem li mik tar da þir ket var lý ðý nýn top tan sa tý þý nýn yö ne tim ku ru -
lu ta ra fýn dan ya pý la ma ya ca ðý, bu nun ge nel ku ru lun dev re di le mez ve mün ha sýr yet ki le rin den ol du ðu
açýk ça hük me bað lan mýþ týr.

Ni ha yet Ta sa rý nýn bu mad de si ne ek le nen üçün cü fýk ra ile tek pay sa hip li ano nim þir ket le re iliþ -
kin ye ni bir hü küm ek len miþ tir. 89/667/AET sa yý lý Kon sey yö ner ge si nin 338 in ci mad de si ge re ði
olan bu hü küm, tek pay sa hip li ano nim þir ket ler de ge nel ku rul ka rar la rý nýn bu kim lik le ri nin açýk ça
an la þýl ma sý ný amaç la mak ta dýr. 

- Ta sa rý nýn 409 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 410 un cu mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le Ko mis yo nu muz ca de ði þik lik
ya pýl mýþ týr:

Ek le nen ikin ci fýk ra hük mü, ge nel ku ru lun ba zý ola ða nüs tü du rum lar da top lan tý ya çað rý la bil -
me si ni sað la mak ama cýy la ön gö rül müþ tür. Bu hük mün, bir çok var sa yým da 530 un cu mad de an la -
mýn da or gan yok lu ðu na en gel ola bi le ce ði de dü þü nül mek te dir. Uy gu la ma da, çe þit li se bep ler le, özel -
lik le grup lar ara sýn da ki uyuþ maz lýk ve çe kiþ me do la yý sýy la yö ne tim ku ru lu nun top la na ma ma sý, üye
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ek sik li ðin den ve ya ba zý az lýk hak la rý nýn kö tü ye kul la nýl ma sý do la yý sýy la top lan tý ni sa bý nýn ger çek -
le þe me me si, top tan is ti fa ya hut ka za gi bi ne den ler le yö ne tim ku ru lu nun mev cut ol ma ma sý hâlle ri -
ne, özel lik le ilk iki hâle sýk ça rast lan mak ta dýr. Bu du rum da ki lit len me ye gi ren þir ke tin çý kar yol bu -
la bil me si için ge nel ku ru lun top la na bil me si nin sað lan ma sý ge rek mek te dir. Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan -
lý ðý’nýn uy gu la ma sý, birký sým hâller de tüm pay sa hip le ri nin no ter de be yan da bu lu na rak ge nel ku ru -
lu top lan tý ya ça ðýr ma la rý þek lin de dir. An cak bu þar týn ger çek leþ me si her za man ko lay ol ma mak ta -
dýr. Ýkin ci fýk ra tüm bu sa kýn ca la rý or ta dan kal dýr mak ama cýy la ka le me alýn mýþ týr. 

Kö tü ye uy gu la ma la ra en gel ol mak için pay sa hi bi nin bu çað rý yý mah ke me ka ra rýy la ya pa bil me -
si uy gun gö rül müþ tür. Ýþin ni te li ði mah ke me ka ra rý nýn ke sin ol ma sý ný ge rek tir mek te dir. Bu ka ra rýn
dos ya üze rin den mi, yok sa du ruþ ma lý mý ve ril me si ge rek ti ði hu su sun da bir dü zen le me ya pýl ma yýp,
bu, so mut ola yýn özel lik le ri nin dik ka te alý na bil me si için mah ke me nin tak di ri ne bý ra kýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 411 ve 412 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 413 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 414 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 415 n ci mad de si, ge nel ku ru la ka tý la bil mek ama cýy la pay se net le -

ri nin uzun sü re ya sak lan ma sý ný uy gun gör me yen Av ru pa Top lu lu ðu Yö ner ge si doð rul tu sun da ve
Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu nun öne ri si çer çe ve sin de ye ni den dü zen len miþ tir. Tev di sü re si ha mi li ne
ya zý lý pay se net le rin de bir gü ne in di ril miþ, na ma ya zý lý pay se net le rin de ise kal dý rýl mýþ týr. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 416 ncý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 417 n ci mad de si, ký sa bir sü re ön ce fa ali ye te ge çen Mer ke zi Ka -

yýt Ku ru lu þu dik ka te alý na rak ve Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu nun öne ri si çer çe ve sin de ye ni den dü zen -
len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, 407 nci mad de de be lir ti len
hu sus lar çer çe ve sin de “ko mi ser” iba re si ye ri ne “Ba kan lýk tem sil ci si” iba re si ter cih edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 418 ve 419 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 420 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da “bi lan ço” iba re si ye ri ne “fi -

nan sal tab lo lar” iba re si ter cih edi le rek ge rek li dü zelt me ya pýl mýþ; ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 421 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ, ya pý lan bu de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 422 nci mad de si, her ka rar için kul la ný lan olum lu ve olum suz oy
sa yý sý nýn da tu ta nak ta gös te ril me si ni içe re cek þe kil de ye ni den dü zen len miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, 407 nci mad de de açýk la nan hu sus lar çer çe ve sin de
“ko mi ser” iba re si ye ri ne “Ba kan lýk tem sil ci si” iba re si ter cih edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 423 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 424 ün cü mad de baþ lý ðý met ni ne uy gun ola rak “bi lan ço nun onay -
lan ma sý na iliþ kin ka rar” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Çün kü mad de ib ra yý de ðil, bi lan ço nun onay lan -
ma sý na iliþ kin ka ra rýn so nu cu nu dü zen le mek te dir. Ýb ra 558 in ci mad de de dü zen len miþ tir. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 425 in ci mad de si nin bö lüm baþ lý ðýn da yer alan “ki þi sel” iba re si
ön ce ki de ði þik lik le re uyum sað la mak ama cýy la “þahsî” þek lin de de ðiþ ti ri le rek ka bul edil miþ tir. Ya -
pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca uy gun gö rül me miþ ve Ta sa rý da gel di ði þek liy le söz ko nu su
iba re, “ki þi sel” iba re si ola rak be nim sen miþ tir.

- Ta sa rý nýn 426 ve 427 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 428 in ci mad de sin de Ko mis yo nu muz ca aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik
ya pýl mýþ týr:

Ta sa rý nýn ve Alt Ko mis yo nun ka bul et ti ði me tin ler de mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan ve
kay nak Ýs viç re Borç lar Ka nu nu nun 689c mad de si nin laf zý ný yan sý tan “Þir ket, bir or ga nýn bir üye si -
ni ve ya ken di si ne her han gi bir þe kil de bað lý bu lu nan di ðer bir ki þi yi” iba re si ye te ri ka dar ge niþ bu -
lun ma mýþ ve her iki var sa yý mý da kap sa yan ve da ha ge niþ olan “Þir ket ken di siy le her han gi bir þe -
kil de iliþ ki si bu lu nan bir ki þi yi” iba re siy le de ðiþ ti ril miþ ve fýk ra bu de ði þik li ðe pa ra lel ola rak ye ni -
den dü zen len miþ tir.

Ýkin ci fýk ra da ki “kýrk gün” ola rak ön gö rül müþ bu lu nan ge nel ku rul top lan tý sý na çað rý ilân sü re -
si “kýrk beþ gün”e çý ka rýl mýþ; ay rý ca, ad res bil gi le ri nin ya ný sý ra te le fon, te le faks ve elek tro nik pos -
ta nu ma ra la rý nýn bil di ril me si hük me ek len miþ tir.

Mad de nin ye ni üçün cü fýk ra sýn da ku rum sal tem sil ci li ðin pro fes yo nel bir þe kil de yü rü tül me si -
ni ya sak la yan bir hük me yer ve ril miþ tir. Çün kü pay sa hip le ri nin ken di men fa at le ri ni ken di he ye can -
la rý ve ça ba la rýy la ko ru ma la rý, bu iþi baþ ka la rý nýn on lar adý na pro fes yo nel ce yap ma la rýn dan da ha
doð ru dur. Ay rý ca ku rum sal tem sil ci li ðin bir mes lek ola rak ic ra sý, bu mes le ðin ka nunî dü zen le me si -
nin ya pýl ma sý ný ge rek ti rir. Bu se bep le ku rum sal tem sil ci li ðin bir pay sa hip le ri gi ri þi mi ol du ðu na hü -
küm de vur gu ya pýl mýþ, ay rý ca söz ko nu su gi ri þi min ka zanç sað la ma ya yö ne lik bi çim de kul la nýl ma -
sý nýn ka pý la rý ka pa týl mýþ týr. Ku rum sal tem sil ci ile ona vekâlet ve ren ler ara sýn da ki iliþ ki vekâlet ol -
du ðu hal de uy gu lan ma sý uy gun bu lun ma mýþ týr. Bu nun la be ra ber, iliþ ki ye Borç lar Ka nu nu nun 394
ün cü mad de si nin uy gu lan ma ya ca ðý be lir til miþ tir.

Mad de nin be þin ci fýk ra sý ye ni dir. Ta raf lar ara sýn da ki iliþ ki nin vekâlet ol ma sý na rað men, iliþ ki -
ye Borç lar Ka nu nu nun 394 ün cü mad de si nin uy gu la na ma ma sý do la yý sýy la do ða bi le cek te red düt le -
re yer bý rak ma mak ama cýy la, Borç lar Ka nu nu nun 390 ýn cý mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rý nýn
uy gu la na ca ðý na vur gu ya pýl mýþ týr; aný lan 390 ýn cý mad de nin üçün cü fýk ra sý nýn ise ku rum sal tem sil -
ci nin ni te li ði ile hiç bað daþ ma dý ðý þüp he siz dir.

Alt Ko mis yo nun ka bul et ti ði mad de nin üçün cü fýk ra sý, al týn cý fýk ra ola rak ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 429 ve 430 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 431 in ci mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik ya -
pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

Ya kýn bir ta rih te fa ali ye te ge çen Mer ke zi Ka yýt Ku ru lu þu ile bu mad de de ön gö rü len bil di ri min
bað lan tý lan dý rýl ma sý nýn ama ca da ha uy gun ola ca ðý dü þü nül müþ tür. Ger çek ten tem sil ci le rin þir ke te
yap týk la rý bil di ri min, kay den ta ki bi ya pý lan pay lar da Mer kez den alý na cak bil gi ler le doð ru luk la rý nýn
de net len me si hem ko lay lýk hem de gü ven sað lar. Böy le bir de ne tim le mü ker rer ve ger çe ðe uy ma -
yan tem sil ler ko lay ca tes pit edi le bi lir. Kay den ta kip edil me yen pay lar da yö ne tim ku ru lu bu in ce le -
me yi ken di imkânla rýy la faz la bir güç lük le kar þý laþ ma dan ya pa bi lir. 
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Mer kez den bil gi alýn ma sý nýn esas ve usul le ri nin bir teb lið le dü zen len me si nin doð ru ola ca ðý bu
ih ti ya cýn da 417 nci mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ön gö rü len teb li ðe ko nu la cak hü küm ler le kar þý la na -
bi le ce ði dü þü nül müþ tür. 

- Ta sa rý nýn 432 nci mad de sin de, bir pa yýn, bir den çok ki þi nin or tak mül ki ye tin de ol ma sý du ru -
mun da, ge nel ku rul da pay dan do ðan hak la rý ný kul la na bil me le ri için, üçün cü bir ki þi nin ya ný sý ra,
pay sa hip le ri nin iç le rin den bi ri ni de tem sil ci ola rak ata ya bil me le ri ni sað la mak ama cýy la Ko mis yo -
nu muz ca de ði þik lik ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 433 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 434 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da 1527 nci mad de nin seh -
ven ikin ci fýk ra sý na ya pý lan atýf, be þin ci fýk ra þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo -
nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 435 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 436 ncý mad de sin de Türk Me de ni Ka nu nu hü küm le ri ne uyum sað lan ma sý ama cýy -
la “ka rý ve ya ko ca sý” iba re si “eþi” ola rak Ko mis yo nu muz ca de ðiþ ti ril miþ; ay rý ca, Alt Ko mis yon ca
de ðiþ ti ri len, mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan “þah si” iba re si Ko mis yo nu muz ca uy gun gö rül me -
ye rek, Ta sa rý met nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ola rak ay nen ko run muþ tur. 

- Alt Ko mis yon ca, 437 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo -
nu muz ca da be nim sen miþ; ay rý ca, mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn so nu na aþa ðý da ki ge rek çe ler le Ko mis -
yo nu muz ca bir cüm le ek len miþ tir:

Özel lik le þir ke te hâkim her han gi bir se bep le þir ket yö ne tim ku ru lu ic ra ko mi te si ve ya di ðer yö -
ne ti ci ler üze rin de et ki si bu lu nan pay sa hip le ri nin ge nel ku rul dý þýn da çe þit li þir ket kay nak la rýn dan
bil gi al ma la rý na sýk ça ta nýk olun mak ta dýr. Bu fark lý ko num men fa at ler den ge si ni boz du ðu gi bi eþit
iþ lem il ke si ne de ay ký rý dýr. 437 nci mad de nin ikin ci fýk ra sý na ek le nen cüm ley le pay sa hip le ri ara sýn -
da ki eþit siz li ðin or ta dan kal dý rýl ma sý amaç lan mak ta dýr. Eþit iþ lem il ke si nin ih lal edil di ði nin li kit de -
lil le is pa tý na ge rek yok tur. Ba zý pay sa hip le ri nin ge nel ku rul dý þýn da bil gi al mýþ ol du ðu nun ema re le -
ri var sa, ol gu lar ara sýn da ki iliþ ki ve ya or ta ya çý kan so nuç lar bil gi nin birký sým pay sa hip le ri ne ve ril -
di ði þüp he si ni güç len di ri yor sa bu hü küm uy gu lan ma lý dýr. Söz ko nu su hal de yö ne tim ku ru lu “þir ket
sýr rý” ge rek çe si ni ile ri sü re mez.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 438 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý ile 439 un cu mad de si nin bi rin -
ci fýk ra sýn da, Ta sa rý met nin de ya pý lan de ði þik lik le re uy gun ola rak özel de net çi atan ma sý ný as li ye ti -
ca ret mah ke me sin den is te ye bi le cek le ri ko nu su na açýk lýk ge ti ri le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de -
ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 440 ýn cý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 441 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 442 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 443 ve 444 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 445 in ci mad de si re dak si yon ya pýl mak su re tiy le ka bul edil miþ tir.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 446 ncý mad de si ve özel lik le bi rin ci fýk ra nýn (b) ben di, Yar gý tay
ka rar la rý yö nün den ye ni den ka le me alýn mýþ; ge nel ku ru la ka týl ma sý na ve oy kul lan ma sý na hak sýz
ola rak izin ve ril me di ði ni; ay rý ca, fýk ra da be lir le nen hu sus la rýn ge nel ku rul ka ra rý nýn alýn ma sýn da et -
ki li ol du ðu nu ile ri sü ren pay sa hip le ri nin de ip tal da va sý aça bi le cek le ri ne iliþ kin açýk la yý cý dü zen le -
me ge ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Alt Ko mis yon ca, bi -
rin ci fýk ra nýn (d) ben din de yer alan, “ki þi sel” iba re si “þah si” ola rak de ðiþ ti ril miþ ise de; Ko mis yo -
nu muz ca ya pý lan bu de ði þik lik uy gun gö rül me ye rek Ta sa rý da ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ter cih
edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 447 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; ya pý lan de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 448 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, yö ne tim ku ru lu nun ip tal
ve ya but lan da va sý açýl dý ðý ný ve du ruþ ma gü nü nün þir ke tin in ter net si te si ne de ko ya rak þef faf lý ðýn
te mi ni ne yö ne lik dü zen le me ge ti ril miþ; ay rý ca, Alt Ko mis yon ca söz ko nu su mad de de re dak si yon
ya pýl mak su re tiy le de ði þik lik ya pýl mýþ, ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 449 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 450 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 451 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 452 ve 453 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 454 ün cü mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik
ya pýl mýþ; ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr. 

Dü zen le nen ku ru lun adý, ge nel ku rul ile ka rýþ tý ðýn dan “im ti yaz lý pay sa hip le ri özel ku ru lu” ola -
rak de ðiþ ti ril miþ tir. Mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ki yet ki li mah ke me nin þir ket mer ke zi nin bu lun du ðu
yer as li ye ti ca ret mah ke me si ol du ðu açýk ça be lir til miþ tir. Ay rý ca üçün cü fýk ra da aný lan özel ku rul
tu ta na ðý nýn yö ne tim ku ru lu na tes li mi ön gö rül müþ tür. 407 nci mad de de ya pý lan de ði þik lik çer çe ve -
sin de “ko mi ser” iba re si ye ri ne, “Ba kan lýk tem sil ci si” iba re si ter cih edil miþ tir. Mad de nin ye din ci ve
se ki zin ci fýk ra la rýn da dü zen le nen da va dik ka te alý na rak mu ha lif oy ve ren ler ile or tak teb li gat ad re -
si nin tes cil ve ilân edil me si ne iliþ kin hü küm le re yer ve ril miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 455 in ci mad de si re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 456 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da “453 ün cü mad de ye” iba re -
siy le ya pý lan at fýn, Ta sa rý nýn 459 un cu mad de si ne yö ne lik ol du ðu tes pit edil mek le, iba re “459 un cu
mad de ye” ola rak de ðiþ ti ril miþ; üçün cü fýk ra sýn da hük mün bü tün lü ðü nün sað lan ma sý için “ge nel ku -
rul” iba re sin den son ra gel mek üze re “ve ya yö ne tim ku ru lu” iba re le ri ek len miþ tir. Ya pý lan bu de ði -
þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 457 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; ya pý lan de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 458 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Ta sa rý nýn 459 un cu mad de sin de re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 460 ýn cý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, AT yö ner ge si ne uy gun ola -
rak yö ne tim ku ru lu na ka yýt lý ser ma ye ta va ný na ka dar ser ma ye yi ar týr ma yet ki si nin en çok beþ yýl
için ve ri le bi le ce ði ön gö rül müþ tür. Ýkin ci fýk ra ya ise, yö ne tim ku ru lu nun ser ma ye nin ar tý rýl ma sý na
iliþ kin ka ra rý nýn þir ke tin in ter net si te sin de de ya yýn lan ma sý ge re ði ne vur gu ya pan bir hü küm ek len -
miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 461 in ci mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ;
ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir; ay rý ca, mad de de Ko mis yo nu muz ca re -
dak si yon ya pýl mýþ týr.

Mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn ilk cüm le sin de “esas ser ma ye nin yüz de alt mý þý” iba re si ne “en az”
iba re si ek le ne rek oran net leþ ti ril miþ; ay rý ca, “ve” ke li me si an lam ve ama ca da ha uy gun ol du ðu için
“ve ya” ya pýl mýþ týr. Ay rý ca mev cut üçün cü fýk ra ge niþ le til miþ tir. Ge niþ içe ri ðe uy gun ola rak ye ni den
ka le me alý nan fýk ra da yö ne tim ku ru lu nun rüç han hak la rý nýn kul la nýl ma sý esas la rý ný gös te ren bir ka -
rar al ma sý ný; bu ka ra rý tes cil ve 35 in ci mad de de ki ga ze te ile ti ra jý en az el li bin olan ve yurt dü ze -
yin de da ðý tým ya pan bir ga ze te de ilân et tir me si ni ve ila nýn ay rý ca þir ke tin in ter net si te si ne ko yul ma -
sý ný ön gö ren bir hü küm ko nul muþ tur. Çün kü, pay sa hip le ri nin ba zý la rýn dan giz le ne rek ser ma ye nin
ar tý rýl ma sý olay la rý na uy gu la ma da, hak la rýn da ön lem alýn ma sý ný ge rek ti re cek yo ðun luk ta rast lan -
mak ta dýr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 462 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 463 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 464 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 465 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, ikin ci fýk ra nýn (a) ve (b) bent le ri ola rak ay rý mý ya pýl dý -
ðý na gö re “ve” bað la cý na ih ti yaç ol ma dý ðý dü þün ce siy le me tin den çý ka rýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 466 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ki “öne ril me hak ký” iba re si
ye ri ne, hak ký da ha iyi açýk la yan “öne ri ye mu ha tap ol ma” iba re si ko nul muþ; bu de ði þik lik Ta sa rý nýn
bir çok mad de sin de de ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 467 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 468 in ci mad desi nin ikin ci fýk ra sýn da ki “mev du at ka bu lü ne yet -

ki li bir ban ka” iba re si, Ban ka cý lýk Ka nu nu na uy gun ola rak “bir mev du at ve ka týl ma ban ka sý” þek -
lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 469 ve 470 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 471 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 472 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 473 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da “dör dün cü fýk ra sý nýn bi -
rin ci ben di” iba re si ya pý lan at fýn doð ru ol ma sý açý sýn dan “üçün cü fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si” ola rak
dü zel til miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da be nim sen miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 474 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ki “37 nci mad de de” iba -
re si ya pý lan at fýn doð ru ol ma sý açý sýn dan “35 in ci mad de de” þek lin de dü zel til miþ tir. Ay rý ca, re dak -
si yon dü zelt me le ri ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 475 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ, ya pý lan de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 476 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da pa yýn iti ba ri de ðe ri nin bi rer
ku ruþ ve kat la rý ola rak yük sel ti le bi le ce ði ne vur gu yap mak ama cýy la “ve kat la rý” iba re le ri met ne ek -
len miþ ve re dak si yon dü zelt me le ri ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 477 ve 478 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 479 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da “ku rum sal laþ ma” iba re le ri
“ku rum laþ ma” þek lin de ya pý lan re dak si yon la bir lik te, Ta sa rý da ya pý lan de ði þik li ðe pa ra lel ola rak as -
li ye ti ca ret mah ke me si ko nu su açýk lý ða ka vuþ tu ru la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko -
mis yo nu muz ca da be nim sen miþ tir.

- Ta sa rý nýn 480 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 481 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 482 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ge çen “37 nci” iba re si, ya -
pý lan at fýn doð ru ol ma sý açý sýn dan “35 in ci” ola rak de ðiþ ti ril miþ; ay rý ca, mad de de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da be nim sen miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 483 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ge çen “37 nci” iba re si, ya -
pý lan at fýn doð ru ol ma sý açý sýn dan “35 in ci” ola rak de ðiþ ti ril miþ; ay rý ca, mad de de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da be nim sen miþ tir.

- Ta sa rý nýn 484 ve 485 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 486 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik, Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 487 nci mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ,
ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

Mad de nin baþ lý ðýn da, açýk lýk ile ke sin li ði sað la mak ve yan lýþ an la ma la rý en gel le mek ama cýy la
“Pay se net le ri nin þek li” ola rak de ðiþ ti ril miþ, “han gi ser ma ye tu ta rý ný (ter ti bi ni)” iba re si “ter ti bi ni”
ya pýl mýþ, “ku ru lu þun” ke li me si ye ri ne “ku ru luþ ta ri hi ni, bu ta rih te ki ser ma ye tu ta rý ný” iba re si ika -
me edil miþ tir. Tüm bu ek ler þir ke tin kim li ði ni ka nu na iyi bir þe kil de ta nýt ma yý amaç la mak ta dýr. Ay -
rý ca “ve sah te kar lý ðý en gel le yi ci di ðer gü ven lik ön lem le ri nin uy gu lan ma sý” cüm le par ça sý ile yö ne -
tim ku ru lu na gö rev ve ril miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 488 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 489 un cu mad de si nin baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 490 ýn cý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 491 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 492 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 493 ün cü mad de si nin be þin ci fýk ra sý na, uy gu la ma da or ta ya çý kan
so run la rýn önü ne ge çil me si ama cýy la, pay la rýn fi ya tý nýn mah ke me nin ka rar ta ri hi ne en ya kýn ta rih -
te ki þir ket var lý ðý nýn de ðe ri nin esas alý na rak be lir len me si ne ön gö ren bir ek ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de -
ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 494 ve 495 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 496 ncý mad de si nin so nun da ki “bu nu ek ran da gör me si ni tek nik
açý dan sað lar” ifa de si bi li þim ter mi no lo ji si ne da ha uy gun olan “bu bil gi le re tek nik eri þi mi ni sað lar”
þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 497 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 498 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 499 un cu mad de si ne, 417 nci mad de de ya pý lan dü zen le me ler dik -
ka te alý na rak, Mer kezî Ka yýt Ku ru lu þu ta ra fýn dan kay den ta ki bi ya pý lan na ma ya zý lý pay la ra iliþ kin
Ser ma ye Pi ya sa sý Ka nu nu hü küm le ri ile il gi li di ðer dü zen le me le ri sak lý tu tan, be þin ci fýk ra ek len -
miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 500 ün cü mad de sin de ki “din le ye rek” iba re si ye ri ne “gö rüþ le ri ni
ala rak” iba re si nin ko nul ma sý nýn ama ca da ha uy gun ol du ðu so nu cu na va rý la rak ge rek li de ði þik lik ya -
pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 501, 502 ve 503 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 504 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da 421 in ci mad de nin dör -

dün cü fýk ra sý na ya pý lan atýf ye ter siz gö rül müþ ve at fa ay ný mad de nin üçün cü fýk ra sý da ek len miþ tir.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 505 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, 421 in ci mad de nin dör dün -
cü fýk ra sý na ya pý lan atýf ye ter siz gö rül müþ ve at fa ay ný mad de nin üçün cü fýk ra sý da ek len miþ; ay rý -
ca, mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 506 ncý mad de sin de re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý -
lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 507 nci mad de si ne, Ser ma ye Pi ya sa sý Ka nu nu ile il gi li mev zu at
hü küm le ri ni sak lý tu tan bir üçün cü fýk ra ek len miþ tir. Bu ye ni hü küm le Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu nun
kâr pa yý na iliþ kin özel dü zen le me le ri ne vur gu ya pýl mak is ten miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 508 ve 509 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 510 un cu mad de sin de re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya -

pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da be nim sen miþ tir. 
- Ta sa rý nýn 511 ve 512 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 513 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya -
pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.
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- Ta sa rý nýn 514 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn, 515 in ci mad de sin de mev zu at ha zýr la ma usul le ri ne uy gun de ði -
þik lik le rin ya ný sý ra re dak si yon ya pýl mak su re tiy le de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko -
mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 516 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mak su re tiy le de ði þik lik ya -
pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 517 nci mad de sin de Ko mis yo nu muz ca re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 518 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 519 un cu mad de sin de mev zu at ha zýr la ma usul le ri ne uy gun re -
dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 520 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da “pa si fe ko nul muþ” iba re si
da ha an la þý lýr bir ifa dey le ya zý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy -
gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 521 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da “ay rý lan” ye ri ne ya pý lan iþ le mi da -
ha iyi ta ným la yan “ayýr dý ðý” iba re si kul la nýl mýþ, mad de met nin de Ta sa rý ile ifa de bü tün lü ðü nü sað -
la mak üze re oran lar, yüz de ile ifa de edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 522 nci mad de si re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 523 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da re dak si yon ya pýl mýþ; üçün -
cü fýk ra sýn da ise, bi lan ço kârýn dan ye dek ak çe ay rý la bi le cek amaç lar ara sý na “ha yýr ama cý” da ek -
len miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 524 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, Ko mis yo nu muz ca de net çi nin 403 ün cü mad de uya rýn -
ca ver di ði gö rü þü ve ge nel ku ru lun bu na iliþ kin ka ra rý nýn, Tür ki ye ge ne lin de ya yýn ya pan gün lük ti -
ra jý en az el li bin olan bir ga ze te de ya yýn lan ma sý nýn ge ti re ce ði yük sek ma li yet göz önün de bu lun du -
ru la rak “ile, Tür ki ye ge ne lin de ya yýn ya pan gün lük ti ra jý en az el li bir olan bir ga ze te de” iba re si
mad de met nin den çý ka rýl mýþ týr. 

- Ta sa rý nýn 525 ve 526 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 527 nci mad de sin de Ko mis yo nu muz ca ek le nen ikin ci fýk ray la, ce za mev zu atý na
uyum sað lan ma sý, ge nel hü küm le rin uy gu la na bi lir li ði ne ze min ha zýr lan ma sý ama cýy la, suç ih ba rý na
yö ne lik hü küm ler sak lý tu tul muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 528 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da “yýl so nu tab lo la rý” iba re si
“fi nan sal tab lo la rý” þek lin de de ðiþ ti ril miþ; ay rý ca, mad de re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya -
pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 529 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (d) ben din de, 421 in ci
mad de nin dör dün cü fýk ra sý na ya pý lan atýf ye ter siz gö rü le rek bu na üçün cü fýk ra da ek len miþ tir. Ya -
pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 530 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 531 in ci mad de sin de, hak lý se bep ler le fe sih hak ký, hal ka açýk ano -
nim þir ket ler de ser ma ye nin yir mi de bi ri ne sa hip pay sa hip le ri ne ta nýn mýþ, ay rý ca mad de, sa týn alý na -
cak pay la rýn fi yat la rý nýn be lir len me sin de, mah ke me nin ka rar ta ri hi ne en ya kýn ta rih te ki de ðe ri nin
esas alýn ma sý ný ön gö ren bir ek le me ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 532, 533, 534 ve 535 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 536 ncý mad de si nin dör dün cü fýk ra sý nýn an la tý mý da ha an la þý lýr
hâle ge ti ri le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 537 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

-Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 538 in ci mad de si, ge nel ku rul ka ra rý nýn, þir ke tin tüm de ðil, önem -
li mik tar da ki ak tif le ri nin sa tý þýn da aran ma sý þek lin de ka le me alýn mýþ, bu su ret le di ðer ben zer hal ler -
de ol du ðu gi bi pay sa hip le ri nin ko run ma sý sað lan mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler, Ko mis yo nu muz ca da
ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 539 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 540 ýn cý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ki “mal var lýk sal” iba re si

“mal var lý ðý na iliþ kin du ru mu” þek lin de de ðiþ ti ri le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo -
nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 541 in ci mad de si re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan
de ði þik lik  Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 542 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (c) ben di, yet ki li mah ke me
yö nün den te red düt le re yer ver me ye cek þe kil de ya zýl mýþ; (d) ben di da ha açýk bir dil le ka le me alýn -
mýþ; ay rý ca, mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ; ka nun ge re ði is kon to edil me si müm kün ol ma yan ala cak la rýn sak lý tu tul ma sý ama cýy la bi -
rin ci fýk ra nýn (h) ben di ne bu yön de Ko mis yo nu muz ca, ek le me ya pýl mýþ týr. 

- Ta sa rý nýn 543, 544 ve 545 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 546 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; bi rin ci fýk ra da tas fi ye

me mur la rýy la il gi li pay sa hip le ri nin din len me si hu su su mah ke me nin ge rek li gör me si ne bað la na rak
hü küm da ha açýk þe kil de ya zýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 547 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da gö rev li mah ke me nin as li ye
ti ca ret mah ke me si ol du ðu hu su su na açýk lýk ge ti ri le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 548 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn so nu na, tas fi ye den dö nül -
me si ne iliþ kin ge nel ku rul ka ra rý nýn tas fi ye me mu ru ta ra fýn dan tes cil ve ilân et ti ril me si ne iliþ kin bir
hü küm ek le ne rek, ale ni ye tin sað lan ma sý ger çek leþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz -
ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn, On bi rin ci Bö lüm baþ lý ðýn da ki “So rum lu luk” iba re si, Oni kin ci Bö lü mün baþ lý ðý nýn
“Ce zai So rum lu luk” ola rak dü zen len me si ne de niy le “Hu kukî So rum lu luk” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Ta sa rý nýn 549 ve 550 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 551 in ci mad de sin de yer alan “de ðer len di ril me sin de” iba re si 79 un -
cu mad de de ði þik li ði ge rek çe siy le “de ðer le me sin de” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 552 nci mad de si ne, Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu nun is te ði üze ri ne,
halk tan pa ra top lan ma sý na iliþ kin esas la rýn bu Ku rul ta ra fýn dan çý ka rý la cak bir teb lið le dü zen len me -
si ne iliþ kin bir hü küm ek len miþ tir. Ay rý ca ge nel ku ru lun is te ðiy le izin siz ola rak halk tan pa ra top lan -
ma sý ha lin de bun la rýn Ku ru la de ðil de, Ku rul ca be lir le ne cek bir mev du at ve ya ka tý lým ban ka sý na ya -
tý rýl ma sý ný ön gö ren de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ;
Ser ma ye Pi ya sa sý Ka nu nun da yer alan hü küm le rin mad de hük mü nün uy gu lan ma sýn da te red düt do -
ður ma ma sý ama cýy la mad de ye üçün cü fýk ra hük mü ek len miþ tir.

- Ta sa rý nýn 553 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da hük mün da ha açýk ifa de edil me si ni ve uy -
gu la ma da kar þý la þý la cak çe liþ ki nin gi de ril me si ni te min ama cýy la “ku sur la rýy la ihlâl et tik le ri tak dir -
de,” iba re si “ihlâl et tik le ri tak dir de, ku sur la rý nýn bu lun ma dý ðý ný is pat la ma dýk ça,” þek lin de Ko mis -
yo nu muz ca de ðiþ ti ril miþ, Alt Ko mis yon ta ra fýn dan ya pý lan re dak si yon de ði þik lik le ri Ko mis yo nu -
muz ca da uy gun gö rül müþ tür. 

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 554 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ, ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 555 in ci mad de si re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 556 ncý mad de si re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 557 nci mad de si re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 558 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 559 un cu mad de sin de, Ta sa rý da ben zer hü küm ler le bü tün lü ðü sað -
la mak ama cýy la de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 560 ve 561 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn, Oni kin ci Bö lü mün baþ lý ðýn da, On bi rin ci Bö lüm baþ lý ðýy la pa ra -
lel lik sað lan ma sý açý sýn dan “Ce zaî So rum lu luk” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 562 nci mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ,
ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

Mad de nin te sel sül et ti ril miþ þek liy le bi rin ci, üçün cü, be þin ci ve ye din ci fýk ra la rýn da yer alan
ce za lar ye ni ce za mev zu atý na uy gun luk çer çe ve sin de ye ni den dü zen len miþ, ay rý ca, üçün cü fýk ra da
199 un cu mad de nin dör dün cü fýk ra sý na ay ký rý ha re ket eden ler de hük mün kap sa mý na alýn mýþ týr;
çün kü dör dün cü fýk ra da ön gö rü len ra po run ha zýr lan ma sýn da ve ger çe ðin bu ra po ra ge çi ril me sin de,
ko run ma sý ge re ken ka mu sal men fa at var dýr.

Ay rý ca, Ko mis yo nu muz ca aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le üçün cü fýk ra dan son ra gel mek üze re
dör dün cü fýk ra ek len miþ ve di ðer fýk ra nu ma ra la rý bu na gö re te sel sül et ti ril miþ tir: 

210 un cu mad de de Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý na ti ca ret þir ket le ri üze rin de de ne tim yet ki si ve -
ril mek le bir lik te, bu de ne ti mi en gel le yen ler ve ya de ne tim ele man la rý na kas ten bil gi ve/ve ya bel ge
ver me yen ler le il gi li bir mü ey yi de ye yer ve ril me me si de ne ti min et kin li ði ni azal ta cak, ba zý du rum -
lar da de ne ti mi im kan sýz ha le ge ti re bi le cek tir. Ni te kim, mev cut uy gu la ma da bu tür so run lar gün cel
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ola rak ve yo ðun þe kil de ya þan mak ta dýr. Oy sa özel lik le son yýl lar da çý ka rý lan ben ze ri ka nun la rýn is -
tis na sýz tü mün de de ne ti me çý ka rý la bi le cek en gel ler le il gi li ola rak mut la ka cid di mü ey yi de le re yer
ve ril miþ tir. 2499 sa yý lý Ser ma ye Pi ya sa sý Ka nu nu (Mad de: 47/1-B, 49), 5411 sa yý lý Ban ka cý lýk Ka -
nu nu (Mad de: 153), 213 sa yý lý Ver gi Usul Ka nu nu (Mad de: 256, 359), 4054 sa yý lý Re ka be tin Ko -
run ma sý Hak kýn da Ka nun (Mad de:14, 19) ve 1163 sa yý lý Ko ope ra tif ler Ka nu nu (Mad de:90/5, Ek
Mad de:2/1) bu nun ba zý ör nek le ri dir.

Öte yan dan, mad de nin te sel sül et ti ril miþ þek liy le on bi rin ci fýk ra sýn da yer alan “bir ay dan” iba -
re si, Türk Ce za Ka nu nu nun 49 un cu mad de si ne uyum sað lan ma sý ama cýy la mad de met nin den çý ka -
rýl mýþ; ay rý ca, te sel sül et ti ril miþ þek liy le oni kin ci fýk ra da “ser ma ye si pay la ra bö lün müþ ano nim þir -
ket te” iba re si “ser ma ye si pay la ra bö lün müþ ko man dit þir ket te” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Ta sa rý nýn 563 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 564 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 565 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 566, 567, 568 ve 569 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 570 in ci mad de sin de, uy gu la na cak hü küm le rin, yö ne ti ci olan ko -
man di te or tak lar için ge çer li ola ca ðý hu su su açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 571 in ci mad de sin de, 14 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çey le de -
ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met -
nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 572 nci mad de si re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür. 

- Ta sa rý nýn 573 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 574 ün cü mad de sin de, ano nim þir ket le re iliþ kin 338 in ci mad de -
ye pa ra lel ola rak ale ni ye ti sað la mak ama cýy la üçün cü fýk ra ek len miþ ve ikin ci fýk ra nýn içe ri ði ge -
niþ le til miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, hük mün, þir ke tin
tek pay sa hip li ol ma sý hâli ni de açýk ça kap sa ma sý ama cýy la ikin ci fýk ra nýn so nu na cüm le ek len miþ -
tir. Ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 575 ve 576 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 577 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de ki öne ril me
hak ký, 466 ncý mad de de ya pý lan de ði þik li ðe uy gun ola rak, “öne ril me ye mu ha tap ol ma” þek lin de de -
ðiþ ti ril miþ ve hük me ge ri al ma hak ký da ek len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 578 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 579 un cu mad de si nin son cüm le si, 340 ýn cý mad de ile uyu mu nun
sað lan ma sý için mad de met nin den çý ka rýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 580 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 581 in ci mad de sin de, 14 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çey le de -
ði þik lik ya pýl mýþ týr. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca ka bul edil me miþ ve Ta sa rý met -
nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si ko run muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 582 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da an la mý da ha iyi ifa de eden
de ði þik lik ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül -
müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 583 ün cü mad de si nin be þin ci fýk ra sýn da “öz ser ma ye nin” iba re si
ye ri ne “öz kay nak la rýn” iba re si ter cih edi le rek de ði þik lik ya pýl mýþ, ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo -
nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 584 ve 585 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 586 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de 361 in ci mad -
de ye ya pý lan atýf, at fýn doð ru ol ma sý açý sýn dan 351 in ci mad de ye ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yo nca, Ta sa rý nýn 587 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (j) ben din de ki “öne ril me”,
466 ve 576 ncý mad de ler de ol du ðu gi bi “öne ril me ye mu ha tap ol ma” þek lin de de ðiþ ti ril miþ ve hük -
me “ge ri alým” ek len miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 588 in ci mad de si re dak si yon ya pýl mak su re tiy le ka bul edil miþ tir.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun bu lun muþ tur.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 589 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn so nu na, 621 in ci mad de -
nin sak lý tu tul du ðu na iliþ kin iba re ek len miþ tir. Çün kü 589 un cu mad de ge nel bir hü küm dür. 621 in -
ci mad de ise esas söz leþ me nin de ðiþ ti ril me si ne iliþ kin ba zý özel hal le ri de içer mek te dir. Ya pý lan bu
de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 590 ýn cý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 591 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan “esas ser ma ye nin
yüz de alt mý þý ný tem sil eden or tak la rýn olum lu oy la rýy la” ifa de si da ha açýk ve ke sin bir an la tý mý ha -
iz “621 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (e) ben din de ön gö rü len ni sap la” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 592 nci mad de sin de yer alan “za rar bilânço su” iba re si “bor ca ba -
týk bilânço” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
Ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 593 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da da “öne ril me”, “öne ri ye
mu ha tap ol ma ya” þek lin de de ðiþ ti ril miþ ve “ge ri alým” iba re si ek len miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 594 ün cü mad de sin de, pay def te ri ne ya zý la cak hu sus lar ara sý na
“esas ser ma ye pay la rý nýn de vir le ri ve ge çiþ le ri” de ek len miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 595 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da da “öne ril me”, “öne ri ye
mu ha tap ol ma ya” þek lin de de ðiþ ti ril miþ ve “ge ri alým” iba re si ek len miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 596 ncý mad de si ne, þir ke tin, esas ser ma ye pa yý nýn ge çi þi ni sü rün -
ce me de bý rak ma sý nýn önü ne geç mek ama cýy la, dör dün cü fýk ra ek len miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 597 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, gö rev li mah ke me nin as li -
ye ti ca ret mah ke me si ol du ðu hu su su na açýk lýk ge ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz -
ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 598, 599, 600, 601 ve 602 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 603 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ifa de düz gün lü ðü sað lan -
mýþ, ay rý ca “öz ser ma ye” iba re si “öz kay nak” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo -
nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 604 ün cü mad de sin de da ha an la þý lýr bir dil kul la nýl ma sý açý sýn dan
de ði þik lik ya pýl mýþ, ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 605 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 606 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 607 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 608 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 609 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 610 un cu mad de si nin baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ, ya pý lan bu
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 611 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 612 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da “öz ser ma ye” iba re si “öz -
kay nak” þek lin de de ðiþ ti ri le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun
gö rül müþ tür.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 613 ün cü mad de si nin baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 614 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 615 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (a) ben din de yer alan ve ay raç
için de bu lu nan iba re ge rek siz gö rü le rek me tin den çý ka rýl mýþ; ay rý ca, mad de de “öz ser ma ye” iba re si ye ri -
ne “öz kay nak” iba re si ter cih edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 616 ncý mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da ki hü küm, 631 in ci mad de nin
tek ra rý ol du ðu için Ta sa rý dan çý ka rýl mýþ týr ve ye ri ne tek or tak lý sý nýr lý so rum lu þir ket le re iliþ kin Av ru -
pa Eko no mik Top lu lu ðu Yö ner ge si ne uy gun ola rak, “Tek or tak lýk li mi ted þir ket ler de bu or tak ge nel
ku ru lun tüm yet ki le ri ne sa hip tir. Tek or ta ðýn ge nel ku rul sý fa týy la ala ca ðý ka rar la rýn ge çer li lik ka za na -
bil me le ri için ya zý lý ol ma la rý þart týr” hük mü ko nu la rak ano nim þir ket ler de ol du ðu gi bi, ge nel ku rul ka -
rar la rý nýn teþ hi si sað lan mýþ ve kö tü ye kul lan ma la rýn ön len me si amaç lan mýþ týr. Öte yan dan bi rin ci fýk -
ra nýn (e) ben din de 603 ün cü mad de nin al týn cý fýk ra sý na ya pý lan atýf, 613 ün cü mad de nin dör dün cü fýk -
ra sý ola rak dü zel til miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 617 nci mad de si nin dör dün cü fýk ra sý nýn so nu na “Ay ný öne ri nin
tüm or tak la rýn ona yý na su nul ma sý, ka ra rý nýn ge çer li li ði için þart týr” hük mü ek le ne rek ano nim þir ket -
ler de ol du ðu gi bi yön te min kö tü ye kul la nýl ma sý nýn ön le nil me si amaç lan mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; 407 nci mad de de ya pý lan de ði þik lik ge rek çe si doð rul tu sun -
da üçün cü fýk ra da “ko mi se re” iba re si “Ba kan lýk tem sil ci si ne” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 618 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da re dak si yon ya pý la rak ka bul
edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 619 ve 620 n ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 621 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý, da ha açýk an la þý la bil me si nin te mi ni için ye ni den
dü zen le ne rek mad de ka bul edil miþ tir. Ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 622 nci mad de si nin baþ lý ðýn da ve bi rin ci fýk ra sýn da yer alan “hü -
küm süz lük” iba re le ri “but lan” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca
da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 623, 624 ve 625 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 626 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 627 ve 628 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 629 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý na, ano nim þir ket le re iliþ kin
371 in ci mad de nin al týn cý fýk ra sý na pa ra lel bir hü küm ko nul muþ tur. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo -
nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 630 un cu mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da cüm le nin da ha açýk an la þý la bil me si için de -
ði þik lik ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 631, 632, 633, 634, 635, 636 ve 637 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 638 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da “gü ven ce” iba re si “te mi nat”
þek lin de de ðiþ ti ri le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür. 

- Ta sa rý nýn 639 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 640 ýn cý mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da hü küm, ifa de düz gün lü ðü -
nü sað la mak ama cýy la de ðiþ ti ri le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy -
gun gö rül müþ; ay rý ca, Ko mis yo nu muz ca re dak si yon ya pý la rak mad de ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 641 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 642 nci mad de sin de ge çen “öz ser ma ye” iba re le ri “öz kay nak” þek -
lin de de ðiþ ti ri le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 643 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 644 ün cü mad de si, ba zý ce zaî hü küm le rin kap sa ma alýn ma sý için
ye ni den dü zen len miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, bi rin -
ci fýk ra nýn (d) ben din de 562 nci mad de ye ya pý lan atýf aný lan mad de nin fýk ra nu ma ra la rý nýn te sel sül
et ti ril me si doð rul tu sun da de ði þik lik ya pý la rak ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 645, 646, 647 ve 648 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 649 un cu mad de sin de ki “tes li mi” iba re si, 647 n ci mad dey le pa ra -
lel lik sað lan ma sý ama cýy la “zil yet li ðin ge çi ril me siy le” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 650 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 651 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 652, 653 ve 654 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 655 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 656 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 657 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 658 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ay raç için de ki “ha mi li ne”
iba re si mev zu at ha zýr la ma usu lü ne uyum sað lan ma sý açý sýn dan ay raç dý þý na alýn mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 659 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 660 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 661 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, ay raç içi iba re ler ay raç dý -
þý na çý ka rý la rak met ne iþ len miþ, ikin ci fýk ra sýn da yet ki li mah ke me nin as li ye ti ca ret mah ke me si ol -
du ðu hu su su na açýk lýk ge ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 662 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 663 ün cü mad de met ni da ha net bir an la tým la ifa de edil miþ tir. Ya -
pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 664 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 665 in ci mad de sin de ki “ge ri ve ril me si” da va sý uy gu la ma da ka rý -
þýk lý ða yol aç ma ma sý için “ia de si” (da va sý) þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 666 ncý mad de met ni an la þý lýr bir cüm le ya pý sý na dö nüþ tü rül müþ -
tür. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, Ko mis yo nu muz ca söz ko nu su
mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 667 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 668 in ci mad de si nin mad de baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya -
pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 669 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 670 in ci mad de baþ lý ðý na “A)” iba re si ek len miþ, mad de met nin de
“po li çe, çek ve bo no” iba re si nin ye ri ne “kam bi yo se ne diy le” iba re si ko nu la rak mad de me ha za uy -
gun hâle ge ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 671 in ci mad de si, mad de met nin de yer alan, ay raç içi iba re ler, ay -
raç dý þý na çý ka rý la rak mad de met ni ne iþ len miþ ve re dak si yon ya pýl mak su re tiy le ka bul edil miþ tir.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 672 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ki “aþa ðý da ki” ke li me siy le
ya pý lan atýf ye ri ne “ikin ci ilâ dör dün cü fýk ra lar da” de ni le rek gön der me ke sin ve açýk hâle ge ti ril -
miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 673, 674 ve 675 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 676 ncý mad de sin de Ko mis yo nu muz ca re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 677 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 678 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 679 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 680 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 681 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ki “ala ca ðýn dev ri” iba re si,
ka nunî te rim olan “ala ca ðýn tem li ki” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz -
ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 682 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 683 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ki “Bu nun ge çer li ol ma sý
için ci ro nun” iba re si ye ri ne “Be yaz ci ro nun” iba re si ko nu la rak cüm le de ki an lam bü tün lü ðü sað lan -
mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 684 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 685 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da ki “Gü ven ce” ke li me si “Te mi nat”
ile de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

-Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 686 ncý mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl mýþ -
týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 687 nci mad de si nin baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ; ikin ci fýk ra -
sýn da ki “ala ca ðýn dev ri” ka nunî te rim olan “ala ca ðýn tem li ki” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu
de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 688 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan ve 6762 sa yý lý Ka -
nun da ki “be de li ka býz için dir” þek lin de ki þer hin ye ri ne ge çen “be de li ka bul için dir”in de ya nýl tý cý
ola bi le ce ði dü þü nü le rek týr nak için de ol mak sý zýn “ve ya be de lin baþ ka sý adý na ka bul edi le ce ði ni be -
lir ten bir þer hi” ifa de si uy gun gö rül müþ tür. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil -
miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 689 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 690 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 691 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 692 ve 693 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 694 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 695 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 696 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 697 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 698 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 699 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 700 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 701 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 702 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 703 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 704 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 705 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 706 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 707 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 708 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 709 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 710 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 711 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da ay raç için de bu lu nan iba -
re, mev zu at ha zýr la ma usu lü ne uy gun lu ðu nun sað lan ma sý açý sýn dan ay raç dý þý na çý ka rý la rak mad de
met ni ne iþ len miþ; mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. An cak Ko mis yo nu muz ca, Alt Ko mis yon ca, iba -
re le rin ay raç dý þý na çý ka rýl ma sý yö nün de ki de ði þik lik ka bul edil me miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 712 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ki “no te re tev di” iba re si, po -
li çe nin sü re si için de öde me için ib raz edil me me si hâlin de po li çe be de li nin da ha iyi mu ha fa za sý nýn
te mi ni için no te re tev di ye ri ne, bir ban ka ya tev di edil me sin de ya rar bu lun du ðu dü þün ce siy le “ban -
ka ya tev di” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 713 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 714 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 715 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 716 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra nýn (a) ben din de ki “ad ve so yad -
la rý ný” iba re si, tü zel ki þi le ri de kap sa ma sý dü þün ce siy le “ad la rý ný” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan
bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 717, 718, 719 ve 720 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 721 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 722 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 723 ün cü mad de si nin baþ lý ðýn da ve mad de met nin de re dak si yon ya pýl mýþ -
týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 724 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 725 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 726 ve 727 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 728 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 729 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca Ko mis yo nu muz ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 730 un cu mad de si nin, Üst ke nar baþ lýk ta ki “Mü ra ca at” ke li me si
“Baþ vur ma” þek lin de, mad de met nin de ise re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 731 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, 732 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin dör dün cü fýk ra sýn da “zen gin leþ me nin oluþ tu ðu
ta rih ten” iba re si, za ma na þý mý sü re si nin baþ la ma ta ri hi açý sýn dan “po li çe nin za ma na þý mý na uð ra dý ðý
ta ri hi ta kip eden gün” ola rak ter cih edil miþ ve ge rek li de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca, 733 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 734 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 735 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 736 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 737 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 738 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 739 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 740 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 741 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý -
lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 742 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 743 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin ke nar baþ lýk la rýn da Ta sa rý nýn bü tü nüy le pa ra lel -
li ðin sað lan ma sý ama cýy la “I -” iba re si “A)” ve “1.” iba re si “I -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 744 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin ke nar baþ lý ðýn da Ta sa rý nýn bü tü nüy le pa ra lel li ðin
sað lan ma sý ama cýy la “2.” iba re si “II -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 745 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin ke nar baþ lý ðýn da Ta sa rý nýn bü tü nüy le pa ra lel li ðin
sað lan ma sý ama cýy la “3.” iba re si “III -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 746 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin ke nar baþ lýk la rýn da Ta sa rý nýn bü tü nüy le pa ra lel -
li ðin sað lan ma sý ama cýy la “II -” iba re si “B)” ve “1.” iba re si “I -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 747 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin ke nar baþ lý ðýn da Ta sa rý nýn bü tü nüy le pa ra lel li ðin
sað lan ma sý ama cýy la “2.” iba re si “II -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Ta sa rý nýn 748 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, 749 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 750 ve 751 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 752 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 753 ve 754 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 755 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý, ikin ci fýk ra hük mü nün de va -
mý ol ma sý ne de niy le bir leþ ti ril mek su re tiy le mad de, iki fýk ra hâlin de dü zen le ne rek ka bul edil miþ tir.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 756 ncý mad de sin de ki “ka mu sal bel ge le me” alý þýl mýþ te rim olan
“res mi þa ha det na me” ile de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ -
tir.

- Ta sa rý nýn 757 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, önem li bir ih ti ya ca ce vap ver mek ve da va
eko no mi si ni ger çek leþ tir mek ama cýy la, ira de si dý þýn da po li çe elin den çý kan ki þi nin öde me ye rin de -
ki as li ye ti ca ret mah ke me si nin ya ný sý ra, ha mi lin yer le þim ye rin de ki as li ye ti ca ret mah ke me sin den
de mu ha ta býn po li çe yi öde mek ten men edil me si ni is te ye bil me hak ký ge ti ril miþ tir. Çok sa yý da ha mi -
li ne, na ma ve ya em re ya zý lý kýy met li ev ra kýn ay ný ha mi lin nez din de iken za yi ol ma sý, ör ne ðin ça -
lýn ma sý ve ya üze ri ne su ve ya baþ ka bir tah rip edi ci sý vý nýn dö kül me si ha lin de her bi ri için borç lu -
nun yer le þim ye ri ve ya öde me ye rin de fark lý da va lar açýl ma sý ve bü tün ip tal iþ lem le ri nin ora da ya -
pýl ma sý son de re ce zah met li ve mas raf lý dýr. Özel lik le, uy gu la ma dan ge len ta lep ler, bu hal de ip tal da -
va sý nýn zý ya ýn nez din de vu ku bul du ðu ha mi lin yer le þim ye ri mah ke me sin de açýl ma sý na im kan ta -
nýn ma sý þek lin de dir. Bu hal de, tüm ilan lar bir ara da ya pý la bi le cek ve da va eko no mi si ba ký mýn dan
bü yük bir ka zanç sað la na bi le cek tir. Ko mis yo nu muz bu ge rek çe ler le fýk ra ya “ve ya ha mi lin yer le -
þim” iba re si ni ek le ye rek mad de yi ka bul et miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 758 in ci mad de sin de, “ge ri al ma da va sý” ye ri ne “ia de da va sý” ter -
cih edil miþ; bu na gö re cüm le oluþ tu rul muþ tur. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 759 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 760 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 761 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 762 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 763 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 764 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 765 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da ve mad de met nin de re dak si yon ya pýl mýþ týr.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, 766 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin ke nar baþ lý ðýn da Ta sa rý nýn bü tü nüy le pa ra lel li ðin
sað lan ma sý ama cýy la “I -” iba re si “A)” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Ta sa rý nýn 767 nci mad de si nin ke nar baþ lý ðý nýn Ta sa rý nýn bü tü nüy le pa ra lel li ðin sað lan ma sý
ama cýy la “II -” iba re si “B)” ve “1.” iba re si “I -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 768 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin ke nar baþ lý ðý nýn Ta sa rý nýn bü tü nüy le
pa ra lel li ðin sað lan ma sý ama cýy la “2.” iba re si “II -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Ta sa rý nýn 769 un cu mad de si nin ke nar baþ lý ðý nýn, Ta sa rý nýn bü tü nüy le pa ra lel li ðin sað lan ma sý
ama cýy la “3.” iba re si “III -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Ta sa rý nýn 770 in ci mad de si nin ke nar baþ lýk la rý nýn, Ta sa rý nýn bü tü nüy le pa ra lel li ðin sað lan ma -
sý ama cýy la “III -” iba re si “C)” ve “1.” iba re si “I -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 771 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin ke nar baþ lý ðý nýn Ta sa rý nýn bü tü nüy le
pa ra lel li ðin sað lan ma sý ama cýy la “2.” iba re si “II -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 772 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin ke nar baþ lý ðý nýn Ta sa rý nýn bü tü nüy le pa ra -
lel li ðin sað lan ma sý ama cýy la “3.” iba re si “III -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 773 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin ke nar baþ lý ðý nýn Ta sa rý nýn bü tü nüy le
pa ra lel li ðin sað lan ma sý ama cýy la “4.” iba re si “IV -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 774 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin ke nar baþ lý ðý nýn Ta sa rý nýn bü tü nüy le
pa ra lel li ðin sað lan ma sý ama cýy la “5.” iba re si “V -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Ta sa rý nýn 775 in ci mad de si nin ke nar baþ lý ðý nýn Ta sa rý nýn bü tü nüy le pa ra lel li ðin sað lan ma sý
ama cýy la “6.” iba re si “VI -” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 776 ncý mad de sin de mev zu at ha zýr la ma usu lü ne uy gun de ði þik -
lik ler ile iba re de ði þik lik le ri de ya pýl mak su re tiy le ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 777 nci mad de sin de “aþa ðý da ki” iba re si, ya pý lan at fýn da ha açýk ifa de si için
“ikin ci ilâ dör dün cü” þek lin de de ðiþ ti ri le rek re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 778 in ci mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da dü zen le nen hü -
küm le rin da ha açýk þe kil de ifa de si ama cýy la bent ler hâlin de dü zen len me sin de ya rar gö rül müþ tür.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 779 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 780 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (f) ben din de “çe ki çe ken ki -
þi nin (dü zen le ye nin)” iba re le ri ne yer ve ril miþ ise de hü küm de çe ki dü zen le yen ki þi ifa de edil mek
is ten di ðin den an lam boþ lu ðu na se be bi yet ve ril me me si ama cýy la, “dü zen le yen” iba re si ter cih edi le -
rek hü küm oluþ tu rul muþ tur. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 781 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ikin ci ve üçün cü fýk ra la rý
be lirt me si ne rað men, “aþa ðý da ki fýk ra lar da” þek lin de ya pý lan dü zen le me ye açýk lýk ge ti ri le rek, ikin -
ci fýk ra sýn da mu ha ta býn un va ný ile kas te di len ti ca ret un va ný ke li me si ya zýl mak su re tiy le ka bul edil -
miþ tir. Üçün cü fýk ra da “çe kil miþ” iba re si ye ri ne “dü zen len miþ” iba re si ter cih edi le rek dü zen le me
ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 782 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da, 780 in ci mad de de açýk la nan
ge rek çe ler le “çe ki len” iba re si ye ri ne “dü zen le nen” iba re si ter cih edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 783 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da 780 in ci mad de de açýk la -
nan ge rek çe ler le “çe kil me si” iba re si “dü zen len me si”, “çek mek” iba re si “dü zen le mek” ola rak; ay rý -
ca, “ör tü lü” iba re si “zýmnî” þek lin de de ðiþ ti ril miþ; üçün cü fýk ra sýn da cüm le de an lam bü tün lü ðü nü
sað la mak üze re re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil -
miþ tir.

- Ta sa rý nýn 784 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 785 in ci mad de sin de 780 in ci mad de sin de açýk la nan ge rek çe ler le
de ði þik lik ya pýl mýþ ay rý ca re dak si yo na tâbi tu tul muþ tur. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da
ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 786 ncý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 787 nci mad de sin de, 780 in ci mad de de açýk la nan ge rek çe ler le de -
ði þik lik ya pýl mýþ, ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 788 in ci mad de sin de, 681 in ci mad de de be lir ti len ge rek çe ler le re -
dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 789 un cu mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn da “çe kin üze ri ne çe kil di -
ði þu be den” iba re si, “mu ha tap þu be den” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 790 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 791 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 792 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da cüm le nin da ha iyi an la þý la -
bil me si için dü zelt me ler ve iba re de ði þik lik le ri ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca
da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 793 ün cü mad de si nin baþ lý ðý “Pro tes to dan ve ib raz sü re si nin geç -
me sin den son ra ki ci ro” þek lin de de ðiþ ti ril miþ, böy le ce çe ke uy ma yan va de ke li me si kul la nýl ma mýþ -
týr; ay rý ca, “ala ca ðýn dev ri nin” iba re si, “ala ca ðýn tem li ki nin” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði -
þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 794 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 795 in ci mad de si nin “Va de” olan baþ lý ðý 793 ün cü mad de de ki ge -
rek çey le “Mu ac ce li yet” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 796 ncý mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da ki “bu na kar þý lýk” iba re si
me haz la ra uy gun ola rak “ay ný þe kil de” ola rak de ðiþ ti ril miþ, bir bi ri ni ta mam la yan ikin ci ve üçün cü
fýk ra lar bir leþ ti ril miþ tir. Dör dün cü fýk ra da, bi rin ci ve ikin ci fýk ra lar da ya zý lý sü re le re ya pý lan atýf,
fýk ra la rý açýk ça be lir ti le rek ka bul edil miþ ve üçün cü fýk ra ola rak te sel sül et ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði -
þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 797 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 798 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 799 un cu mad de si nin gö rü þül me si sý ra sýn da, bu mad de nin 24 Þu bat 2005 ta ri hin de
ka mu oyu na açýk la nan tas lak me tin de yer alan, 6762 sa yý lý Ka nu nun 711 in ci mad de sin den ay nen
ak ta rýl mýþ olan, an cak Ta sa rý da mev cut bu lun ma yan üçün cü fýk ra, Alt Ko mis yon da tek rar tar týþ ma -
ya açýl mýþ týr. Ta sa rý yý ha zýr la yan Bi lim Ko mis yo nu nun Baþ ka ný, mezkûr fýk ra nýn, Bi lim Ko mis yo -
nu nun si vil top lum ör güt le ri ile yap tý ðý gö rüþ me ler bað la mýn da, Tür ki ye Ban ka lar Bir li ði ile yü rüt -
tü ðü tar týþ ma lar so nun da Ta sa rý ya alýn ma dý ðý ný be lirt miþ tir. Bi lim Ko mis yo nu Baþ ka ný, Tür ki ye
Ban ka lar Bir li ði nin aný lan fýk ra nýn ye ni den dü zen len me si için öne ri ge tir di ði ni, bu öne ri de Bir li ðin
çek be de li ni ih ti laf so nu na ka dar blo ke et mek çö zü mü nü öner di ði ni, an cak öne ri nin, çek iliþ ki si ne
ve ta raf la rýn men fa ati ne uy ma dý ðý için Ta sa rý met ni ne alýn ma dý ðý ný söy le miþ tir. Bi lim Ko mis yo nu
Baþ ka ný, bu tar týþ ma lar sý ra sýn da hem sö zü edi len fýk ra dan hem de ge li þen uy gu la ma dan þikâyet le -
rin ve yö nel ti len eleþ ti ri le rin dik ka te alýn ma sý ge rek ti ði nok ta sý na ula þýl dý ðý ný da ek le miþ tir. Bu nun
üze ri ne Ýs viç re ha riç, me haz lar da yer al ma yan, Ýs viç re öð re ti sin de de þüp he ile kar þý la nan, yo rum
güç lük le ri ne yol açan ve ban ka la rýn þikâye ti ni mu cip olan hük mün Ta sa rý met ni ne ek len me me si Alt
Ko mis yon ca da doð ru bu lun muþ tur. Ta sa rý nýn 799 un cu mad de si re dak si yon ya pý la rak iki fýk ra
hâlin de ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ðer len dir me ve de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ye rin de
gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 800 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 801 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 802 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr; ay rý ca, ay raç için de
yer alan iba re ler ay raç dý þý na çý ka rýl mýþ týr. An cak, Alt Ko mis yon ca ya pý lan bu dü zen le me dik ka te
alýn dý ðýn da, cüm le de ge ti ril mek is te nen hük mün net ola rak an lam ka zan ma dý ðý göz önün de bu lun -
du ru la rak “ay nen öde me yi” iba re si ay raç içi ne alýn mýþ ve “ya ni” iba re si me tin den çý ka rýl mýþ týr. Alt
Ko mis yon ca ya pý lan di ðer de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 803 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da bu lu nan “iç” ke li me si doð -
ru su olan “ön” ke li me siy le de ðiþ ti ril miþ, dör dün cü fýk ra da ki “adý” ke li me si te ri me tam bað lý lý ðý sað -
la mak ama cýy la “ti ca ret un va ný” ve al týn cý fýk ra da ki “ban ka” ke li me si de “ban ka nýn ti ca ret un va ný”
ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 804 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da, “un van” iba re le ri nin önü -
ne “ti ca ret” iba re le ri ek len miþ, be þin ci fýk ra sýn da “yu ka rý da ki hü küm le re” iba re si il gi li fýk ra lar be -
lir ti le rek dü zen len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 805 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da yer alan “çe ki len” iba re si 780 in -
ci mad de de ði þik lik ge rek çe sin de be lir til di ði üze re “dü zen le nen” þek lin de de ðiþ ti ril miþ, üçün cü fýk -
ra sýn da yer alan “Bu mad de hü küm le ri” iba re si açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 806 ncý mad de si po li çe hü küm le ri ne pa ra lel ola rak “bir ilâmla
ka nýt lan ma mýþ ol sa bi le” iba re si ek len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil -
miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 807 nci mad de sin de “çe ki len” iba re si 780 in ci mad de de ði þik lik
ge rek çe sin de be lir til di ði üze re “dü zen le nen” þek lin de de ðiþ ti ri le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de -
ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 808 in ci mad de si nin (a) ben din de ki “pro tes to” iba re si mev zu at ha -
zýr la ma usul le ri ne uyu mun sað lan ma sý ama cýy la ay raç dý þý na alýn mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 809 ve 810 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 811 in ci mad de si iba re de ði þik lik le riy le da ha an la þý lýr bir ya pý ya
ka vuþ tu rul muþ tur. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 812 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 813 ün cü mad de si hü küm le ri nin bað laç la rý de ðiþ ti ril miþ, çek le il -
gi li “çe ki lip” iba re si 780 in ci mad de de açýk la nan ge rek çe ler doð rul tu sun da, de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan
de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 814 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 815 in ci mad de sin de, ban ka nýn, bu Kýs mý kap sa ya cak þe kil de,
Ban ka cý lýk Ka nu nu  hü küm le ri ne ta bi ku ru luþ ol du ðu hu su su na açýk lýk ge ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 816 ve 817 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 818 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben din de “çek ti ði” iba -
re si 780 in ci mad de de açýk la nan ge rek çe ler le “dü zen le di ði” ola rak; (j) ben din de “bil di rim” iba re si
“ih bar” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ýkin ci fýk ra da 808 in ci mad de nin “ikin ci ve üçün cü fýk ra la rý”na ya -
pý lan atýf dü zel ti le rek, 808 in ci mad de nin “bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ve (c) bent le ri” þek lin de de ðiþ ti ril -
miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, mad de de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 819 un cu mad de sin de “çe ki le bi le ce ði ni” iba re si 780 in ci mad de de açýk la nan ge rek -
çe ler le “dü zen le ne bi le ce ði ni” ola rak de ðiþ ti ril miþ ve mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu
de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 820 ve 821 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 822 nci mad de si nin bir fýk ra sýn da ki “ka nu nu na” ke li me si mil let -
le ra ra sý özel hu kuk ter mi no lo ji si ne uy gun ola rak “hu ku ku na” þek lin de, “çe ki lip çe ki le me ye ce ði”
iba re si 780 in ci mad de de açýk la nan ge rek çe ler le “dü zen le nip dü zen len me ye ce ði” þek lin de de ðiþ ti -
ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Ta sa rý nýn 823 ve 824 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 825 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 826 ve 827 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 828 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na po li çe hü küm le rin de ol du -
ðu gi bi “bir ilâmla ka nýt lan ma mýþ bi le ol sa” iba re si ek len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz -
ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 829 un cu mad de si ne, açýk lý ðý sað la mak ama cýy la “se net le rin” iba -
re si “se net ler den bo no la rýn” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 830 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sý na, 829 un cu mad de de ol du ðu
gi bi de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 831 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 832 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ay raç için de bu lu nan “re hin
se ne di” iba re si me tin den çý ka rýl mýþ, ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 833 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da “sak la ma söz leþ me si” iba -
re si, “ve dia söz leþ me si” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 834 ün cü mad de sin de Ko mis yo nu muz ca re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 835, 836 ve 837 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 838 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ki “ci ro edi le bi lir” iba re si
“dev re di le bi lir” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 839 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 840 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 841 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 842 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca 843 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo -
nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca 844 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo -
nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca 845 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca 846 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 847 nci mad de sin de ki si gor ta te mi na tý nýn, afet hal le ri ne öz gü len -
me si uy gun gö rül me miþ, bu se bep le kap sa mý ge niþ le til miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca
da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 848 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca 849 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo -
nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 850 nci mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik ya -
pýl mýþ; ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

6762 sa yý lý Ka nun da, “yük”, “mal” ve “eþ ya” te rim le ri, eþ an lam lý ol mak üze re bir ara da kul -
la nýl mak ta dýr. Ta sa rý da, bu üç te ri min ye ri ne geç mek üze re, yal nýz ca “eþ ya” söz cü ðü kul la nýl mýþ týr.
An cak, ye ni dü zen le me de her han gi bir te red dü dün doð ma ma sý için, ta þý ma hu ku ku na iliþ kin ge nel
hü küm le rin açý lýþ mad de sin de, her tür lü “yük”ün de “eþ ya” te ri mi nin kap sa mý na dâhil ol du ðu nu
açýk la mak uy gun gö rü le rek, Ta sa rý nýn 850 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na bu amaç la ikin ci cüm le
ek len miþ tir.

- Ta sa rý nýn 851 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 852 nci mad de si ne, “de mir yo lu” ta þý ma la rý na iliþ kin özel hü küm -
le rin de sak lý tu tul du ðu nu bil di ren bir ek le me ya pýl mýþ týr. De mir yo lu ta þý ma la rý na iliþ kin özel hü -
küm bu lun ma yan hâller de ise, Ta sa rý nýn ta þý ma iþ le ri ne iliþ kin hü küm le ri uy gu la ma ala ný bu la cak -
týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 853 ün cü mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le Ko mis yo nu muz ca de ði þik lik ya pýl -
mýþ týr: 

“Ken di adý na ve mü vek ki li he sa bý na eþ ya ta þýt ma” iþi, 6762 sa yý lý Ka nu nun 808 in ci mad de -
sin de “Ta þý ma Ýþ le ri Ko mis yon cu lu ðu” ola rak ad lan dý rýl mýþ týr. Ta sa rý nýn 917 nci mad de sin de ise
“Ta þý ma Ýþ le ri Yük le ni ci si” te ri mi ter cih edil miþ tir. An cak 6762 sa yý lý Ka nun da kul la ný lan iba re,
“baþ ka sý he sa bý na ta þýt ma” iþi ni da ha iyi ifa de et ti ðin den, Ta sa rý da da “Ta þý ma Ýþ le ri Ko mis yon cu -
lu ðu” te ri mi nin kul la nýl ma sý ka rar laþ tý rýl mýþ týr. Bu se bep le, 853 ün cü mad de nin bi rin ci fýk ra sýn dan
baþ la ya rak Ta sa rý da ge çen bü tün “Ta þý ma Ýþ le ri Yük le ni ci si” iba re le ri, ye ri ne gö re, “Ta þý ma Ýþ le ri
Ko mis yon cu lu ðu” ve ya “Ta þý ma Ýþ le ri Ko mis yon cu su” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir.

- Ta sa rý nýn 854 ün cü mad de sin de 853 ün cü mad de de açýk la nan ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl -
mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 855 in ci mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ,
ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

Mad de nin be þin ci fýk ra sý ile 886, 887, 930, 1187 ve 1267 nci mad de ler hak kýn da ve ri len ge rek -
çe de, bu hü küm ler de dü zen le nen ku sur de re ce le ri ba ký mýn dan mil let le ra ra sý söz leþ me ler den alý nan
ay ný içe rik te ki ifa de le rin uyum laþ tý rýl dý ðý ve tek bir me tin üze rin de uz laþ ma sað lan dý ðý açýk lan mak -
ta dýr. Oy sa mad de ler in ce len di ðin de, te rim bir li ði nin tü müy le sað lan mýþ ol ma dý ðý gö rül müþ tür. Bu
se bep le, hü küm ler tek tek ele alýn mýþ, mil let le ra ra sý söz leþ me ler de ki kay nak hü küm ler in ce len miþ
ve te rim bir li ði ni sað la mak üze re tek bir cüm le ka lý bý ge liþ ti ril miþ tir. Bu ama ca uy gun ola rak, “kast”
de re ce sin de ki ku su run dý þýn da bu hü küm ler de sý ra la nan ikin ci ku sur de re ce si için “per va sýz ca bir
dav ra nýþ la ve böy le bir za ra rýn mey da na gel me si ih ti ma li nin bi lin ciy le” iba re si ter cih edil miþ tir. Bu
iba re, aný lan mad de le rin tü mü ne iþ len miþ tir.



---- 521 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

- Ta sa rý nýn 856 ve 857 n ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 858 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da Alt Ko mis yon ca ter cih edi len “is pat” iba re -
si, “ka nýt” ola rak mu ha fa za edi le rek mad de ay nen ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 859 un cu mad de si nin baþ lý ðýn da ay raç için de ge çen il mü ha ber
söz cü ðü baþ lýk tan çý ka rýl mýþ týr. Uy gu la ma da, “il mü ha ber” te ri mi nin ye ri ne “yük se ne di” te ri mi nin
tü müy le yer leþ ti ði an la þýl mýþ týr. Esa sen, Ta sa rý nýn Si gor ta Hu ku ku na iliþ kin Al týn cý Ki ta býn da da,
6762 sa yý lý Ka nu nun 1265 ve 1266 ncý mad de le rin de ge çen “si gor ta il mü ha be ri” te ri mi terk edil -
miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 860 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 861 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 862 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 863 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da re dak si yon ya pýl mýþ, üçün -
cü fýk ra sýn da ka nun tek ni ði ne uy gun ola rak pa ran tez kal dý rý la rak “bek le me üc re ti” te ri mi cüm le içi -
ne alýn mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 864 ün cü mad de si nin be þin ci fýk ra sýn da, 4077 sa yý lý Tü ke ti ci nin
Ko run ma sý Hak kýn da Ka nun da tü ke ti ci ta ný mýn da tü zel ki þi ye de yer ve ril di ðin den ta ným da bir lik
sað lan ma sý ve ta þý ma hu ku kun da gön de re nin tü zel ki þi ola bi le ce ði hu su su gö ze ti le rek “ger çek” iba -
re sin den son ra “ya da tü zel” iba re si ek le ne rek ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 865 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si, içe rik ola rak
de ðiþ ti ril me den, ama cý da ha iyi ifa de eden bir cüm le ya pý sý na ka vuþ tu rul muþ; ay rý ca, mad de de re -
dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 866 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 867 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 868 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 869 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 870 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 871 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 872 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 873 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 874 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 875 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da ve mad de met nin de re dak si yon
ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 876 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 877 nci mad de si nin baþ lý ðýn da yer alan “ki ra la yan” söz cü ðü nün
ye ri ne, ki ra söz leþ me si nin bu âki di ni da ha iyi ifa de eden “ki ra ya ve ren” te ri mi ter cih edi le rek de -
ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 878 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (g) ben din de atýf ta bu lu nu -
lan Güm rük Ka nu nu nun ka nun tek ni ði ne uy gun ola rak ta rih ve sa yý sý da ya zýl mak su re tiy le ka bul
edil miþ, ay rý ca, mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 879 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 880 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si, içe rik ola -
rak de ðiþ ti ril me den, ama cý da ha iyi ifa de eden bir cüm le ya pý sý na ka vuþ tu rul muþ tur. Ya pý lan de ði -
þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 881 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 882 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 883 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 884 ün cü mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 885 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn (a) ve (b) bent le ri ha lin de
dü zen len di ði dik ka te alýn dý ðýn da, her iki bent hük mü ara sýn da “ve ya” bað la cý na ih ti yaç ol ma ya ca -
ðý dü þün ce siy le (a) ben di nin so nun da yer alan “ve ya” iba re si mad de met nin den çý ka rýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 886 ncý mad de si nin baþ lý ðýn da yer alan “yi ti ril me si” iba re si ye ri -
ne “kay bý” iba re si nin an la mý da ha iyi ifa de et me si ne de niy le de ði þik lik ya pýl mýþ, ay rý ca mad de de,
855 in ci mad de nin be þin ci fýk ra sý için ve ri len ge rek çe doð rul tu sun da, “kast” de re ce sin de ki ku sur -
dan son ra ge len ikin ci ku sur de re ce si için “per va sýz ca bir dav ra nýþ la ve böy le bir za ra rýn mey da na
gel me si ih ti ma li nin bi lin ciy le” iba re si ter cih edi le rek de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, Ko mis yo nu muz ca aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le mad -
de de de ði þik lik ler ya pýl mýþ týr: 

Ta þý ma hu ku kun da; ta þý yý cý, ta þý ma iþ le ri ko mis yon cu su, ta þý yan ve bun la rýn adam la rý þu iki
hâlde so rum lu luk tan kur tul ma hâlle rin den ve so rum lu lu ðu sý nýr la ma hak kýn dan ya rar la na ma ya cak -
týr: Za ra ra (a) “kas ten” ve ya (b) “per va sýz ca bir dav ra nýþ la ve böy le bir za ra rýn mey da na gel me si ih -
ti ma li nin bi lin ciy le iþ len miþ bir fi il ve ya ih mal ile” se bep ol muþ lar sa. Bu dü zen le me, ay ný içe rik le
Ta sa rý nýn 855 in ci mad de si nin be þin ci fýk ra sýn da, 886 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, 887 nci
mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de, 930 un cu mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da, 1187 nci
mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da, 1267 nci mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da ön gö -
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rül müþ tür. Ta sa rý nýn 855 in ci mad de si nin be þin ci fýk ra sý nýn dý þýn da ki hü küm ler de, “kast”ý ön gö ren
bi rin ci ih ti mal an la tý lýr ken, me haz mil let le ra ra sý söz leþ me ler de ge çen an la tý ma ay nen bað lý ka lýn dý -
ðý için ay rý ca, “böy le bir za ra ra se bep ol mak” iba re si ne yer ve ril miþ tir. Oy sa “kast” te ri mi Türk hu -
ku kun da bu an la mý za ten içer mek te dir. Bu se bep le, “böy le bir za ra ra se bep ol mak” iba re siy le hük -
mün an la tý mý ný aðýr laþ týr ma ya ge rek gö rül me miþ ve mez kur iba re nin çý ka rýl ma sý uy gun bu lun muþ -
tur. Böy le ce 855 in ci mad de nin be þin ci fýk ra sýn da ter cih edil miþ olan ifa de ile de uyum sað lan mýþ -
týr. Bu de ði þik lik, mad de le rin içe ri ði ne et ki li ol ma yýp, yal nýz ca hü küm le rin da ha ra hat an la þýl ma sý -
ný sað la ma ya yö ne lik tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 887 nci mad de si nin ikin ci cüm le sin de de, 855 in ci mad de nin be -
þin ci fýk ra sý için ve ri len ge rek çe doð rul tu sun da, “kast” de re ce sin de ki ku sur dan son ra ge len ikin ci
ku sur de re ce si için “per va sýz ca bir dav ra nýþ la ve böy le bir za ra rýn mey da na gel me si ih ti ma li nin bi -
lin ciy le” iba re si ter cih edi le rek de ði þik lik ya pýl mýþ; ay rý ca, re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Bu nun ya nýn da 886 ncý mad de de yer alan ge rek çe doð -
rul tu sun da Ko mis yo nu muz ca mad de nin bi rin ci fýk ra sý na “böy le bir za ra ra se bep ol mak kas týy la”
iba re si, “kas ten” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 888 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 889 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 890 ve 891 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 892 nci mad de sin de, 853 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe ler doð -

rul tu sun da üçün cü fýk ra da yer alan “yük le ni ci si nin” iba re si “ko mis yon cu su nun” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir. 
- Ta sa rý nýn 893 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 894 ün cü mad de sin de, 2675 sa yý lý Mil let le ra ra sý Özel Hu kuk ve

Usul Hu ku ku Hak kýn da Ka nu nun 1 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý, Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin ta raf ol -
du ðu özel hu ku ka iliþ kin söz leþ me le ri “mil let le ra ra sý söz leþ me” ola rak ni te len dir di ðin den, Ta sa rý -
nýn 905 in ci mad de si nin ikin ci cüm le sin de de ay ný iba re nin kul la nýl ma sý uy gun bu lun du ðun dan de -
ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 895, 896 ve 897 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 898 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bent le rin de, içe rik ola rak

de ði þik lik ya pýl ma dan, ama cý da ha iyi ifa de eden cüm le ya pý la rý kul la nýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 899 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 900 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 901 in ci mad de sin de ve mad de baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr.
Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 902 nci mad de sin de 894 ün cü mad de de ya pý lan de ði þik li ðe pa ra -
lel ola rak de ði þik lik ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir. 
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 903 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 904 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 905 in ci mad de sin de 894 ün cü mad de de ya pý lan de ði þik li ðe pa ra -
lel ola rak de ði þik lik ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 906 ncý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 907 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 908, 909, 910 ve 911 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 912 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 913 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 914 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý, içe rik ola rak de ðiþ ti ril me den,
ama cý da ha iyi ifa de eden bir cüm le ya pý sý na dö nüþ tü rü le rek ka bul edil miþ tir. Ay rý ca mad de de re -
dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 915 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, 916 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn üçün cü cüm le si, içe rik ola rak de ðiþ ti -
ril me den, ama cý da ha iyi ifa de eden bir cüm le ya pý sý na dö nüþ tü rü le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de -
ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn “Ta þý ma Ýþ le ri Yük le ni ci si” olan Al týn cý Ký sým baþ lý ðý 853 ün cü mad de de aný lan ge -
rek çe ler doð rul tu sun da “Ta þý ma Ýþ le ri Ko mis yon cu su” ola rak Ko mis yo nu muz ca de ðiþ ti ril miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 917 nci mad de sin de 853 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe ler
doð rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 918 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca Ko mis yo nu muz ca 853 ün cü mad de de aný lan ge rek çe ler
doð rul tu sun da mad de de de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 919 un cu mad de sin de 853 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe ler
doð rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 920 nci mad de sin de 853 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe ler
doð rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 921 in ci mad de sin de 853 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe ler
doð rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 922 nci mad de sin de 853 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe ler
doð rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 923 ün cü mad de sin de 853 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe ler
doð rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 



---- 525 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayýsý: 96)

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 924 ün cü mad de sin de 853 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe ler
doð rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 925 in ci mad de sin de 853 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe ler
doð rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 926 ncý mad de sin de 853 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe ler
doð rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 927 nci mad de sin de 853 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe ler
doð rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 928 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, 853 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe ler doð rul tu sun da
de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 929 un cu mad de sin de 853 ün cü mad de de be lir ti len ge rek çe ler
doð rul tu sun da de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý sýn 930 un cu mad de sin de, 855 in ci mad de nin be þin ci fýk ra sý için ve -
ri len ge rek çe doð rul tu sun da, “kast” de re ce sin de ki ku sur dan son ra ge len ikin ci ku sur de re ce si için
“per va sýz ca bir dav ra nýþ la ve böy le bir za ra rýn mey da na gel me si ih ti ma li nin bi lin ciy le” iba re si ter -
cih edi le rek de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý -
ca, Ko mis yo nu muz ca mad de nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan “böy le bir za ra ra se bep ol mak kas týy la”
iba re si, 886 ncý mad de de açýk la nan ge rek çe ler le “kas ten” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 931 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 932 nci mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da ay raç için de ki
iba re ler, ay raç tan çý ka rý la rak mad de met ni ne iþ len miþ, üçün cü fýk ra, an la mý da ha iyi ifa de eden bir
cüm le ya pý sý na ka vuþ tu ru la rak mad de ka bul edil miþ tir. An cak, ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo -
nu muz ca uy gun gö rül me miþ; bas ký sý ra sýn da seh ven si li nen bi rin ci fýk ra da yer alan “yol cu nun ya -
pý la ca ðý su dan ile ri ge len” iba re si mad de met ni ne ek len mek su re tiy le Ta sa rý nýn mad de met ni ay nen
ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 933 ve 934 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 935 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (a) ben din de, Ta sa rý nýn 1350

nci mad de siy le baþ la yan Se ki zin ci Kýs mý nýn baþ lý ðý ile uyum sað lan ma sý ama cýy la de ði þik lik ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 936, 937, 938 ve 939 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 940 ýn cý mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ týr.

Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:
4721 sa yý lý Türk Me denî Ka nu nun da “bir lik te mül ki yet” baþ lý ðý al týn da pay lý mül ki yet (TMK

md. 688) ve el bir li ði mül ki ye ti (TMK md. 701) ol mak üze re iki mül ki yet re ji mi ka bul edil miþ tir.

Bay rak çek me hak ký ný dü zen le yen Ta sa rý nýn 940 ýn cý mad de si nin üçün cü fýk ra sý, sö zü ba ký -
mýn dan, yal nýz ca pay lý mül ki yet hâli ni dü zen le di ðin den, hük mün el bir li ði mül ki ye ti hâlle ri için de
bir dü zen le me içe re cek þe kil de ye ni den dü zen len miþ, ay rý ca mad de nin ikin ci ve dör dün cü fýk ra la -
rý, içe rik ola rak de ðiþ ti ril me den, ama cý da ha iyi ifa de eden cüm le ya pý la rý na ka vuþ tu ru la rak ka bul
edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 941 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 942 nci mad de si nin baþ lý ðýn da yer alan “yi ti ril me si” iba re si 886 ncý
mad dede ya pý lan de ði þik li ðe pa ra lel ola rak “kay be dil me si” þek lin de de ðiþ ti ril miþ, mad de met nin de
de ay ný yön de de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 943, 944, 945 ve 946 n cý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 947 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 948 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 949 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 950 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 951 in ci mad de sin de, 947 ila 950 nci mad de ler de ta ným la nan suç -
lar için, fii lin kas ten ve ya tak sir le iþ len me sin den söz edil me si ne rað men, aný lan mad de ler de ki fi il -
ler kas ten iþ le nen suç lar ola rak mü ta laa olun du ðun dan, “ve ya tak sir le” iba re si me tin den çý ka rýl mýþ -
týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 952 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- 953 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 954 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin de ge çen
ilk “gö rev li” söz cü ðü ge rek siz bu lun du ðun dan çý ka rýl mýþ, hü küm de içe rik ola rak bir de ði þik lik ya -
pýl ma dan ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 955, 956, 957, 958 ve 959 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 960 ýncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ve (d) bent le ri, içe rik

ola rak de ðiþ ti ril me den, ama cý da ha iyi ifa de eden bir cüm le ya pý sý na ka vuþ tu ru la rak ka bul edil miþ -
tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 961 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 962 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan “ter kin et tir me si”

iba re si an la mý da ha iyi ifa de et me si nin sað lan ma sý ama cýy la “sil dir me si” þek lin de de ðiþ ti ri le rek ka -
bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 963 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 964 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 965 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 966 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 967 nci mad de sin de ge çen “re’sen” iba re si mad de met nin den çý -
ka rýl mýþ týr, çün kü mah ke me, si cil me mu ru nun öne ri si üze ri ne ve De niz ci lik Müs te þar lý ðýn dan alý -
nan bil gi ye gö re bir ka rar ve re cek tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Ta sa rý nýn 968 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 969 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 970 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 971 in ci mad de sin de, ge mi si ci li ne tes cil olu nan hu sus lar da ki de -
ði þik lik ler, mül ki yet ge çi þi, pay de ði þik li ði gi bi hu sus la rýn ib ra zý nýn si cil mü dür lü ðü ne ya pýl ma sý
ne de niy le mad de de ge çen “me mu ru na” iba re si “mü dür lü ðü ne” þek lin de de ðiþ ti rile rek ve mad de de
re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ -
tür.

- Ta sa rý nýn 972, 973 ve 974 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 975 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý, içe rik ola rak de ðiþ ti ril me den,
ama cý da ha iyi ifa de eden bir cüm le ya pý sý na ka vuþ tu ru la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, mad de nin üçün cü fýk ra sýn da Ko mis yo nu muz ca, re dak -
si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 976 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da, 6762 sa yý lý Ka nu nun 887
nci mad de sin den alý nan bu hük mün ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de ge çen “hak kýn teh li ke de ol -
du ðu nun kuv vet le muh te mel gös te ril me si” iba re si, öð re ti de ve Yar gý tay ka rar la rýn da ký sa ca “yak la -
þýk is pat” iba re siy le kar þý lan dý ðýn dan, hü küm de bu doð rul tu da de ði þik lik ya pýl ma sý uy gun bu lun -
muþ tur. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 977 n ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si, içe rik ola -
rak de ðiþ ti ril me den, ama cý da ha iyi ifa de eden bir cüm le ya pý sý na ka vuþ tu ru la rak ka bul edil miþ;
ay rý ca, mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö -
rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 978 in ci mad de sin de, 976 ncý mad de de açýk la nan ge rek çe ler doð -
rul tu sun da “yak la þýk is pat” iba re si ter cih edi le rek de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 979 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 980 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 981 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 982 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 983 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da ka nun tek ni ði ne uy gun
ola rak de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 984 ve 985 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 986 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, Ta sa rý da, “ic raî ha ciz” iba -
re si nin ye ri ne “ke sin ha ciz” iba re si nin kul la nýl ma sý uy gun gö rül müþ; ay rý ca, mad de de re dak si yon
ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 987 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 988 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 989 un cu mad de sin de Ko mis yo nu muz ca re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 990 ve 991 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 992 nci mad de sin de, 962 nci mad de de be lir ti len ge rek çey le “ter -
kin olu nur” iba re si ye ri ne “si li nir” þek lin de de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 993 ün cü mad de siy le, si cil me mu ru nun ka rar la rý na Ka nu nun 34
ün cü mad de si ne gö re iti raz olu na bi le ce ði be lir til mek te dir. Oy sa iti ra zý dü zen le yen 34 ün cü mad de -
de si cil me mu run dan bah se dil me di ðin den, 993 ün cü mad de nin baþ lý ðý ile met nin de de ði þik lik ya -
pýl mak su re tiy le ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 994, 995, 996, 997, 998 ve 999 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1000 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de ön gö -
rü len “ilân” þar tý nýn, Ta sa rý nýn 1350, 1384 ve 1385 in ci mad de le ri ile uyum lu ola rak, 2004 sa yý lý
Ka nu nun 125 in ci mad de si doð rul tu sun da dü zen len me si uy gun gö rül müþ tür. Ya pý lan de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1001 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de ge çen
“si cil me mu ru nun önün de” iba re si, içe rik ola rak de ðiþ ti ril me den, ama cý da ha iyi ifa de eden bir þe -
kil de “si cil mü dür lü ðün de” ola rak ka le me alýn mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ; ay rý ca, mad de ye ikin ci fýk ra dan son ra gel mek üze re aþa ðý da ki ge rek çe ler le üçün cü fýk ra,
Ko mis yo nu muz ca ek len miþ tir:

Ta sa rý nýn de ðiþ ti ri le rek ka bul edi len 11 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý, iþ let me ye da hil bir ge -
mi nin bu lun ma sý ha lin de, 1001 in ci mad de nin ilk iki fýk ra sýn da ön gö rü len þart lar ye ri ne gel me den
mül ki ye tin nak li so nu cu nu do ðu ra cak týr. Bu hu su sun açýk lý ða ka vuþ tu rul ma sý ama cýy la mad de ye
üçün cü fýk ra ek len miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1002 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1003 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1004, 1005 ve 1006 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1007 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, 1001 in ci mad de nin ikin -
ci fýk ra sý na iliþ kin açýk la nan ge rek çe ye uy gun ola rak “si cil mü dür lü ðün de” iba re si kul la nýl mýþ; ay -
rý ca, mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1008 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1009 un cu mad de si nin baþ lý ðýn da ve mad de met nin de re dak si yon
ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1010 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1011 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Ta sa rý nýn 1012 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1013 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1014 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði -
þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, mad de nin dör dün cü fýk ra sý, da ha an la þý lýr bir
ha le ge ti ril me si ama cýy la Ko mis yo nu muz ca de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1015 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de, 1001 in -
ci mad de nin ikin ci fýk ra sý na iliþ kin açýk la nan ge rek çe ye uy gun ola rak “si cil mü dür lü ðün de” iba re -
si kul la nýl mýþ; ay rý ca, mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da
ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1016 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1017 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1018 in ci mad de si nin ke nar baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ; ay rý -
ca, mad de nin ikin ci fýk ra sý, Ta sa rý nýn di ðer hü küm le riy le uyum sað lan ma sý ve ama cýn da ha açýk or -
ta ya kon ma sý amaç la rýy la ye ni den dü zen le ne rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis -
yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 1019 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1020 nci mad de si nin baþ lý ðýn da ve dör dün cü fýk ra sýn da ge çen “is -
timvâl” söz cü ðü nün kar þý lý ðý ola rak mev zu at ta “ka mu laþ týr ma” te ri mi nin yer leþ ti ði gö rü le rek bu
yön de de ði þik lik ya pý la rak mad de ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy -
gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 1021 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1022 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1023 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1024 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1025 ve 1026 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1027 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de, 932 nci mad -
de nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da dü zen le nen de ni ze el ve riþ siz lik ile yo la el ve riþ siz lik hâlle ri nin
bir lik te de ðil se çe nek li ola rak aran ma sý ön gö rül dü ðün den, “ve ya” bað la cý nýn kul la nýl ma sý ge rek miþ
ve bu yön de de ði þik lik ya pýl mýþ; ay rý ca, mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1028 in ci mad de sin de, 1024 üncü mad de nin fýk ra la rý na ya pý lan atýf
da ha açýk dü zen le ne rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 1029 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1030 un cu mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik
ya pýl mýþ, ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

1030 un cu mad de nin ikin ci fýk ra sýn da ön gö rü len dü zen le me ye gö re, 1352 nci mad de nin bi rin -
ci fýk ra sý nýn (v) ben di uya rýn ca de niz ala ca ðý ni te li ðin de bu lu nan bu uyuþ maz lýk lar se be biy le mah -
ke me, 1353 ün cü mad de ye gö re ge mi nin ih ti ya ti hac zi ne ka rar ve re cek tir. Ýh ti ya ti hac zi ta mam la -
mak üze re ya pý la cak iþ lem ler ba ký mýn dan 1376 ncý mad de, 2004 sa yý lý Ýc ra ve Ýflâs Ka nu nunun 264
ün cü mad de sin de ön gö rü len bü tün sü re le rin “bir ay” ola rak uy gu la na ca ðý ný ön gör müþ tür. Bu se bep -
le, 1030 un cu mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn (c) ben din de ön gö rü len otuz gün lük sü re nin de “bir ay lýk”
ola rak de ðiþ ti ril me si uy gun gö rül müþ tür. Ay rý ca, hük mün ikin ci cüm le sin de ön gö rü len “der hal pa -
ra ya çe vir me hak ký”nýn da ay ný sü rey le sý nýr lan dý rýl ma sý uy gun bu lun muþ ve ikin ci cüm le bu yön -
de de ðiþ ti ril miþ tir. Bu sü re için de ta kip ya pýl ma ma sý hâlin de, 1376 ncý mad de ba ký mýn dan da uy gu -
la na cak olan yap tý rým dev re ye gi re cek tir ve 2004 sa yý lý Ka nu nun 264 ün cü mad de si nin dör dün cü
fýk ra sý uya rýn ca ge mi üze rin de ki ih ti ya ti ha ciz hü küm süz ka la cak týr. Bu nun dý þýn da, mad de nin bi -
rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de, 2004 sa yý lý Ka nu nun 145 ve de va mý hü küm le ri ne uy gun ola rak
“çe vir mek” söz cü ðü ter cih edil miþ tir. Ni ha yet ikin ci fýk ra nýn (b) ben din de, 2004 sa yý lý Ka nu nun 88
in ci mad de si ne uy gun ola rak “ye di emin” te ri mi nin kul la nýl ma sý uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1031 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1032 nci mad de si nin mad de baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ; ay -
rý ca ikin ci fýk ra da, Ta sa rý ge rek çe sin de açýk la nan ama cý na uy gun ola rak “borç lu” ye ri ne “ma lik”
iba re si kul la nýl mýþ týr.Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1033, 1034, 1035, 1036 ve 1037 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1038 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1039 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1040 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1041 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin de, 1001 in ci mad de nin
ikin ci fýk ra sý na iliþ kin açýk la nan ge rek çe ye uy gun ola rak “si cil mü dür lü ðün de” iba re si kul la nýl mýþ;
mad de nin ikin ci fýk ra sý, içe rik ola rak de ðiþ ti ril me den ama cý da ha iyi ifa de eden bir cüm le ya pý sý na
ka vuþ tu ru la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1042 nci mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da, 1001 in ci mad -
de nin ikin ci fýk ra sý na iliþ kin açýk la nan ge rek çe ye uy gun ola rak “si cil mü dür lü ðün de” iba re si kul la -
nýl mýþ; üçün cü fýk ra da, 4721 sa yý lý Ka nu na uy gun ola rak “tak si mi” ye ri ne “bö lün me si” te ri mi ne yer
ve ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1043 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de, 1001
in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý na iliþ kin açýk la nan ge rek çe ye uy gun ola rak “si cil mü dür lü ðün de” iba -
re si kul la nýl mýþ; ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da
ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1044 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1045 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1046 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1047 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1048 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1049 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1050 nci mad de si nin bi rin ci, ikin ci ve üçün cü fýk ra la rýn da, 4721
sa yý lý Ka nu na uy gun ola rak “vaz geç me” ye ri ne “fe ra gat” iba re si kul la ný la rak, üçün cü fýk ra sýn da
“mü dür lü ðü önün de olur” iba re si “mü dür lü ðün de ya pý lýr” þek lin de de ðiþ ti ri le rek ka bul edil miþ tir.
Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1051 ve 1052 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1053 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si, hük mün
ama cý na uy gun hâle ge ti ril miþ, ay rý ca bu ra da da 4721 sa yý lý Ka nu na uy gun ola rak “vaz geç me” ye -
ri ne “fe ra gat” iba re si kul la nýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1054 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý, me haz Al man Ge mi ler ve
Ya pý lar Üze rin de Aynî Hak la ra Da ir Al man Ka nu nu nun 76 ncý mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci
cüm le si ne uy gun ola rak dü zel til miþ ve ya pý nýn “ta mam lan dý ðýn da” on se kiz gros to nilâto dan ufak
ol ma sý hâlin de ipo te ðin ku ru la ma ya ca ðý açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. Bu na kar þý lýk ta mam lan dý ðýn da
on se kiz gros to nilâto ve ya da ha bü yük ola cak ya pý lar da, ipo te ðin te sis edi le ce ði an da, mad de nin
ikin ci fýk ra sý na gö re “omur ga nýn ko nul muþ ol ma sý” ye ter li dir; ay rý ca her han gi bir to nilâto ya ula þýl -
mýþ ol ma sý þar tý aran maz. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1055 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn üçün cü cüm le sin de, 1001
in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý na iliþ kin açýk la nan ge rek çe ye uy gun ola rak “si cil mü dür lü ðün de” iba -
re si kul la nýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1056, 1057 ve 1058 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1059 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1060 ve 1061 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1062 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da, 905 in ci mad de de be lir ti -
len ge rek çe ler doð rul tu sun da “mil let le ra ra sý” iba re si ne yer ve ril miþ tir. Ay rý ca, 2675 sa yý lý Ka nu nun
1 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý na uy gun ola rak “Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin ta raf ol du ðu” iba re si þek -
lin de de ði þik lik ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül -
müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1063 ün cü mad de sin de, ge mi nin bað la ma li ma ný mah ke me si nin,
ke sin yet ki li ol ma yýp, ge nel yet ki li mah ke me le re bir se çe nek teþ kil et ti ði ni açýk la mak üze re ye ni -
den dü zen len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Ta sa rý nýn 1064 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1065 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, do nat ma iþ ti ra ki nin ge mi
si ci li ne tes ci li yal nýz ca ma li ki ol du ðu ge mi ile bir lik te söz ko nu su ola ca ðýn dan, fýk ra da ki ifa de bu
ama cý yan sý ta cak þe kil de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1066 ncý mad de sin de söz leþ me de hü küm bu lun ma yan du rum lar -
da, uy gu la na cak olan mad de hü küm le ri açýk ça ya zý la rak de ði þik lik ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1067 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1068 in ci mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik
ya pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

1068 in ci mad de nin ikin ci fýk ra sý, ge mi mü dü rü nün is tem hak ký nýn taz mi nat ile sý nýr lý tu tul du -
ðu iz le ni mi ni uyan dýr mak tay dý. Oy sa ge mi mü dü rü nün, fe sih ten kay nak la nan taz mi nat is te mi nin
ya ný sý ra, söz leþ me uya rýn ca doð muþ baþ ka ala cak la rý da bu lu na bi le ce ði gi bi, di ðer ba zý hak la rý nýn
da gün de me gel me si söz ko nu su ola bi le cek tir. Bu se bep le, hü küm da ha ge niþ bir ifa de ye ka vuþ tu -
ru la rak ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1069 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1070 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si hük mü, ay -
ný hu su su dü zen le yen ve do nat ma iþ ti ra ki nin ka ra rý ný ara yan 1069 un cu mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn
ikin ci cüm le si hük müy le çe liþ ki li bu lun du ðun dan çý kar týl mýþ týr. Mad de nin dör dün cü fýk ra sýn da ge -
çen “ay rý ca” iba re si, “özel bir” iba re le rin de mün de miç ol du ðun dan çý kar týl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1071 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1072 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1073, 1074, 1075 ve 1076 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1077 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1078 in ci mad de sin de ve mad de baþ lý ðýn da ge çen “ki þi li ðin de”

iba re si, hük mün an la mý ný ifa de et mek ba ký mýn dan isa bet siz bu lun du ðun dan, “þah sýn da” iba re siy le
de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1079 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1080 in ci mad de sin de dü zen le nen so rum lu luk hâli nin “þah sen so -

rum lu dur lar” iba re siy le ta rif edil me si ge rek li ve ye ter li bu lun muþ olup, bu yön de de ði þik lik ya pý la -
rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1081 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1082 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1083 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de, 1078
in ci mad de için açýk la nan ge rek çey le “þah sý ný” iba re si nin kul la nýl ma sý uy gun bu lun muþ; ay rý ca,
mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 1084 ve 1085 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1086 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn üçün cü cüm le sin de “hep -
si nin onay la rýy la ve re cek le ri bir ka rar la” iba re siy le an la týl mak is te nen “oy bir li ðiy le” iba re si nin kul -
la nýl ma sý uy gun gö rü le rek de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö -
rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1087 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý, 1063 ün cü mad de de be lir ti -
len ge rek çe doð rul tu sun da de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil -
miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1088 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1089 un cu mad de si nin dör dün cü fýk ra sý, 1062 nci mad de nin ikin -
ci fýk ra sýn da be lir ti len ge rek çe doð rul tu sun da de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu -
muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 1090 ýn cý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1091 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý, içe rik ola rak de ðiþ ti ril me den,
ama cý da ha iyi ifa de eden bir cüm le ya pý sý na ka vuþ tu ru la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1092 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ge çen “gü ven lik” iba re si -
nin, ama cý da ha iyi açýk la mak üze re “kol luk” iba re siy le kar þý lan ma sý uy gun gö rü le rek de ðiþ ti ril miþ -
tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 1093, 1094 ve 1095 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1096 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1097 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da da ha doð ru bir an la tý ma
ka vuþ tu rul mak ama cýy la de ði þik lik ya pýl mýþ ve (i) ben di ne atýf ta bu lu nu lan “Nü fus Ka nu nu”nun de -
ðiþ miþ ol ma sý ne de niy le ka nun tek ni ði ne uy gun ola rak ta rih ve sa yý sý da ya zýl mýþ týr. Ya pý lan de ði -
þik lik Ko mis yo nu muz ca uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1098 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý, içe rik ola rak de ðiþ ti ril me den,
ama cý da ha iyi ifa de eden iba re ler le de ðiþ ti ri le rek ve mad de de re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ -
tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 1099 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1100 ün cü mad de si nin al týn cý fýk ra sý, içe rik ola rak de ðiþ ti ril me -
den, ama cý da ha iyi ifa de eden bir cüm le ya pý sý na ka vuþ tu ru la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði -
þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 1101 ve 1102 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1103 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý, içe rik ola rak de ðiþ ti ril me -
den, ama cý da ha iyi ifa de eden bir cüm le ya pý sý na ka vuþ tu ru la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði -
þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 1104 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1105 in ci mad de sin de re dak si yon ya pý la rak mad de ka bul edil miþ;
ay rý ca aþa ðý da ki de ðer len dir me ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül -
müþ tür.
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“Mad de nin ge rek çe sin de, me haz Al man Ka nu nun da ki de ði þik li ðe uy gun ola rak 6762 sa yý lý
Ka nu nun 989 ve 990 ýn cý mad de le ri nin Ta sa rý ya alýn ma dý ðý açýk lan mýþ týr. Me haz Al man Ti ca ret
Ka nu nun da 1972 yý lýn da ya pý lan de ði þik lik te, 6762 sa yý lý Ka nu nun 989 un cu mad de si ne te ka bül
eden 529 un cu pa rag raf yü rür lük ten kal dý rýl mýþ sa da, bu mad de de dü zen le nen “kam bi yo ta ah hüt le -
ri ne” iliþ kin ku ral ay ný de ði þik lik sý ra sýn da 528 in ci pa rag ra fýn üçün cü fýk ra sý na ek len miþ tir. Ta sa -
rý nýn 1105 in ci mad de si de, 528 in ci pa rag raf tan ay nen alýn dý ðý için, so nuç ola rak, 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 989 un cu mad de si nin “kam bi yo ta ah hüt le ri”ne iliþ kin ku ra lý, Ta sa rý nýn 1105 in ci mad de si nin
üçün cü fýk ra sý na geç miþ tir.” 

- Ta sa rý nýn 1106 ncý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1107 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1108 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir

- Ta sa rý nýn 1109 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1110 un cu mad de si nin ikin ci ve dör dün cü fýk ra la rý, içe rik ola rak
de ðiþ ti ril me den, ama cý da ha iyi ifa de eden bir cüm le ya pý sý na ka vuþ tu ru la rak ka bul edil miþ tir. Ya -
pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1111 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1112 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1113 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý, ama cý da ha iyi ifa de eden
bir cüm le ya pý sý na dö nüþ tü rü le rek, ikin ci fýk ra da ge çen “ta þý ma söz leþ me si”, Ta sa rý nýn 1138 in ci
mad de sin de “nav lun söz leþ me si” ola rak ad lan dý rýl dý ðýn dan, hü küm de bu yön de de ði þik lik ya pý la rak
ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1114 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1115 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1116 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1117 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1118 in ci mad de sin de ka nun ya pým tek ni ði ne uy gun ola rak de ði -
þik lik ya pý la rak ka bul edil miþ tir.Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1119 un cu mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da, 877 nci mad -
de ya pý lan de ði þik li ðe pa ra lel ola rak “ki ra la yan” iba re si ye ri ne “ki ra ya ve ren” iba re si kul la nýl mýþ,
ay rý ca bi rin ci fýk ra da re dak si yon ya pý la rak ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da
ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1120 nci mad de sin de ka nun ya pým tek ni ði ne uy gun ola rak ay raç
için de ya zý lan iba re met ne ek le ne rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ðiþ lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir. Ay rý ca Ko mis yo nu muz ca, mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan “ge mi ki ra çar ter par ti si”
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iba re sin den son ra gel me si ge re ken, an cak Alt Ko mis yon ra po ru ba sý lýr ken yan lýþ lýk la at la nan “ola -
rak ad lan dý rý lan” iba re si ek len miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1121 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1122 nci mad de sin de yer alan “ki ra la yan” iba re le ri 877 nci mad -
de de ya pý lan de ði þik li ðe pa ra lel ola rak cüm le nin ya pý sý na gö re “ki ra ya ve ren” þek lin de de ðiþ ti ri le -
rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1123 ün cü mad de sin de yer alan “ki ra la yan” iba re le ri 877 nci mad -
de de ya pý lan de ði þik li ðe pa ra lel ola rak cüm le nin ya pý sý na gö re “ki ra ya ve ren” þek lin de de ðiþ ti ri le -
rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1124 ün cü mad de sin de yer alan “ki ra la yan” iba re le ri 877 nci mad -
de de ya pý lan de ði þik li ðe pa ra lel ola rak cüm le nin ya pý sý na gö re “ki ra ya ve ren” þek lin de de ðiþ ti ri le -
rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1125 in ci mad de sin de yer alan “ki ra la yan” iba re le ri 877 nci mad -
de de ya pý lan de ði þik li ðe pa ra lel ola rak cüm le nin ya pý sý na gö re “ki ra ya ve ren” þek lin de de ðiþ ti ri le -
rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1126 ncý mad de sin de yer alan “ki ra la yan” iba re le ri 877 nci mad -
de de ya pý lan de ði þik li ðe pa ra lel ola rak cüm le nin ya pý sý na gö re “ki ra ya ve ren” þek lin de de ðiþ ti ri le -
rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1127 nci mad de sin de yer alan “ki ra la yan” iba re le ri 877 nci mad -
de de ya pý lan de ði þik li ðe pa ra lel ola rak cüm le nin ya pý sý na gö re “ki ra ya ve ren” þek lin de de ðiþ ti ri le -
rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 1128 in ci mad de sin de dü zen le nen hü küm ile 1129 un cu mad de -
de dü zen le nen hü küm ara sýn da ki sý ký bað dik ka te alý na rak, 1128 in ci mad de de dü zen le nen hü küm,
1129 un cu mad de nin bi rin ci fýk ra sý ola rak dü zen len miþ; bu na gö re mad de için de fýk ra te sel sü lü ya -
pýl mýþ týr. Bu dü zen le me doð rul tu sun da mad de nin “Ge mi nin ia de sin de ge cik me” olan ke nar baþ lý ðý
“Ge mi nin ia de si” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir. Alt Ko mis yon ca, 877 nci mad de de be lir ti len ge rek çe ler le
1129 un cu mad de nin ye ni ikin ci fýk ra sýn da ya pý lan de ði þik lik ler ve re dak si yon Ko mis yo nu muz ca
da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1128 in ci mad de si, yu ka rý da açýk lan dý ðý üze re 1129 un cu mad de nin ikin ci fýk ra sý
ola rak dü zen len di ðin den, aþa ðý da ki ge rek çe ler le “VII – Ki ra öde me bor cu ve te mi na tý” baþ lýk lý ye -
ni bir hü küm dü zen le ne rek 1128 in ci mad de ola rak Ko mis yo nu muz ca ka bul edil miþ tir:

Ta sa rý da, ki ra cý nýn ki ra be de li öde me bor cu na iliþ kin açýk bir hü küm bu lun ma mak ta dýr. Bu ek -
sik li ði gi der mek üze re, Ta sa rý nýn 1128 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn, 1129 un cu mad de si nin bi -
rin ci fýk ra sý na alýn ma sý ne de niy le mey da na ge len boþ lu ða ki ra be de li ni öde me bor cu ve te mi nat
hak kýn da hü küm sevk edil me si uy gun gö rül müþ tür. 

Mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da Ta sa rý nýn 1136 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ön gö rü len ku ra -
lý ki ra öde me bor cu na uyar lan mýþ týr. Ýkin ci fýk ra da da ki ra be de li için ta ný nan te mi nat lar, 1136 ncý
mad de nin üçün cü fýk ra sý doð rul tu sun da hük me bað lan mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 1130 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1131 in ci mad de sin de za man çar te ri söz leþ me si nin ta ný mý an la þý -
lýr bir þe kil de ya zý la rak de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1132 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1133, 1134 ve 1135 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1136 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1137 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Üçün cü Bö lüm baþ lý ðýn da yer alan (De niz de Eþ ya Ta þý ma) iba re le ri 1138
in ci mad de met niy le ifa de edil di ðin den Bö lüm baþ lý ðýn dan çý ka rýl mýþ, mad de baþ lý ðý na mad de nin
içe ri ði ni ifa de eden “Nav lun” iba re si ek len miþ ve mad de nin bi rin ci fýk ra sý içe rik ola rak de ðiþ ti ril -
me den, ama cý da ha iyi ifa de eden bir cüm le ya pý sý na ka vuþ tu rul muþ tur. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko -
mis yo nu muz ca ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1139 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1140 ýncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1141 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1142 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1143 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1144 ve 1145 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1146 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1147 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1148 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1149 ve 1150 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1151 in ci mad de sin de re da si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1152 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1153 ün cü mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik
ya pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

Mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da, içe rik ola rak de ði þik lik ya pýl ma dan, ama cý da ha iyi ifa de eden bir
iba re kul la nýl mýþ týr. Ta sa rý nýn ge rek çe si ne ve 6762 sa yý lý Ka nu nun mua dil hü küm le ri ba ký mýn dan
ka bul edi len il ke ye gö re, yük le me ve bo þalt ma ya iliþ kin sü re ler hak kýn da ki dü zen le me ler em re di ci
ol ma yýp ye dek hu kuk ku ra lý ni te li ðin de dir. Bu se bep le, bu mad de nin üçün cü fýk ra sýn da “ak si ka rar -
laþ tý rýl mýþ ol ma dýk ça” iba re si nin kul la nýl ma sý, di ðer mad de le rin em re di ci ol du ðu na da ir bir in ti ba
uyan dý ra bi le cek tir. Bu en di þe dik ka te alý na rak, hük mün içe ri ðin de bir de ði þik lik ya pýl ma dan ifa de
dü zel til miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1154 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1155 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da, mad de nin ge rek çe sin de
atýf ta bu lu nu lan 4721 sa yý lý Ka nu nun 994 ün cü mad de si ne uy gun ola rak “zo run lu ve ya rar lý gi der -
ler” iba re si ter cih edil miþ tir. Dör dün cü fýk ra da, ta þý ya na, sü ras tar ya pa ra sý öden me den ve ya te mi nat
ve ril me den ge mi yi yo la çý kart ma ma hak ký ta nýn mýþ týr. An cak, bu se bep le mey da na ge le cek ge cik -
me nin so nuç la rý hak kýn da açýk bir hük me yer ve ril me miþ tir. Uy gu la ma da bu açý dan do ða bi le cek te -
red düt le ri gi der mek ama cýy la hük me ikin ci bir cüm le ek len miþ ve böy le bir ge cik me se be biy le ta -
þý ya nýn za ra ra uð ra ma sý hâlin de, bu za ra rý nýn ta ma mý için ta þý tan dan taz mi nat is te ye bi le ce ði açýk -
lan mýþ týr. Do la yý sýy la bu tür ge cik me ler de ta þý ya nýn ala ca ðý, sü ras tar ya pa ra sý ile sý nýr lý ol ma ya cak -
týr. Ay rý ca mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1156 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, aþa ðý da be lir ti len hu sus lar çer çe ve sin de de ði þik lik ler
ya pýl mýþ ve mad de ye al týn cý fýk ra ek len miþ tir:

“Ta sa rý nýn 1155 in ci mad de si ne iliþ kin ge rek çe de, sü ras tar ya sü re si nin ala cak lý te mer rü dü ne
iliþ kin bir sü re ol du ðu isa bet li ola rak açýk lan mýþ ve dü zen le me ler bu il ke ye uy gun ola rak ya pýl mýþ -
týr. An cak 1156 ncý mad de de, yük le me li ma nýn da sü ras tar ya sü re si nin na sýl he sap la na ca ðý be lir le -
nir ken, te mel il key le bað daþ ma yan bir çö züm ka bul edil miþ ve ikin ci ilâ dör dün cü fýk ra lar da “te sa -
düfî se bep ler” do la yý sýy la yük le me ya pý la ma yan za man ke sit le ri nin de sü ras tar ya nýn he sa býn da dik -
ka te alý na ca ðý ka bul edil miþ tir. Bu dü zen le me, ge nel il ke ye ay ký rý bu lun muþ tur. Ala cak lý te mer rü dü
doð duk tan son ra “te sa düfî se bep ler”e yal nýz ca ta þý ta nýn (yük le te nin) kat lan ma sý ye rin de ola cak týr.
Bu se bep le mad de nin ilk dört fýk ra sýn dan “sü ras tar ya sü re si” ile il gi li iba re ler çý ka rýl mýþ týr. Ek le nen
ye ni fýk ra ile de sü ras tar ya sü re si nin tak vi me gö re ara lýk sýz sa yý la ca ðý, yal nýz ca “ta þý ya nýn ku su ru
se be biy le yük le me ya pý la ma yan hâlle rin” sü re nin he sa býn da dik ka te alýn ma ya ca ðý açýk lý ða ka vuþ -
tu rul muþ tur.”

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1157 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1158 in ci mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ týr:

Mad de nin üçün cü fýk ra sý na ya pý lan ek le me ile ta þý ya nýn te red düt hâlin de, en azýn dan sü ras tar -
ya pa ra sý ora nýn da bir is tem de bu lu na bi le ce ði ka bul edil miþ tir. Böy le ce yar gý la ma ön ce sin de ve sý -
ra sýn da, ger çek za ra rýn is pa tý için za man yi ti ril me den, doð ru dan sü ras tar ya pa ra sý ora nýn da bir öde -
me nin is te ne bil me si ola na ðý sað lan mýþ týr. An cak ta þý yan, ger çek za ra rý nýn sü ras tar ya pa ra sý mik ta -
rýn dan faz la ol du ðu nu is pat ede bi lir se, is pat edi len za ra rýn ta ma mý nýn taz min edil me si zo run lu ola -
cak týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1159 un cu mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ;
ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

6762 sa yý lý Ka nu nun bu mad de ye te ka bül eden hü küm le ri nin uy gu la ma da zor luk ve te red düt
do ður du ðu, Ta sa rý da bu hü küm le rin ye ri ne sis te ma tik ve sa de çö züm le rin ka bul edil di ði açýk lan mýþ -
týr. An cak, dört cüm le den olu þan 1159 un cu mad de nin dü zen le me sin de ye ni den çe þit li ih bar la rýn ka -
bul edil di ði gö rül mek te dir. Böy le ce, bu önem li alan da ko lay ca uy gu la na bi le cek ve açýk so nuç la ra
bað lan mýþ bir çö zü me ula þýl dý ðý ný söy le mek müm kün ol ma mýþ týr. Bu se bep le mad de üç fýk ra hâlin -
de ye ni den ka le me alýn mýþ týr. Mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da, Ta sa rý sý nýn zým nen ön gör dü ðü iki se çe -
nek açýk ça bil di ril miþ tir. Bu na gö re ta þý yan ya söz leþ me yi fes he dil miþ sa ya cak ya da yük le me nin
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baþ la ma sý için bek le me ye de vam ede cek tir. Söz leþ me nin fes he dil miþ sa yý la bil me si için han gi þe kil
þar tý na uyu la ca ðý mad de nin ikin ci fýk ra sýn da açýk lan mýþ týr. Bir fe sih bil di ri mi ni te li ðin de ol ma sý iti -
ba rýy la, ak si ne özel hü küm bu lun ma ma sý hâlin de böy le bir bil di rim Ta sa rý nýn 18 in ci mad de si nin
üçün cü fýk ra sý hük mü ne tâbi ola cak tý. An cak, Ta sa rý da, de niz ti ca re ti nin ih ti yaç la rý dik ka te alý na rak
isa bet li bir ter cih ya pýl mýþ ve baþ ka ha ber leþ me araç la rýy la bil di rim ya pýl ma sý da müm kün sa yýl mýþ -
týr. Bu dü zen le me ye ni den ka le me alý nan ikin ci fýk ra da mu ha fa za edil miþ tir. Ni ha yet üçün cü fýk ra -
da, bek le me ye de vam edil me si hâli nin so nuç la rý dü zen len miþ ve 1155 in ci mad de nin dör dün cü fýk -
ra sý na ek le nen ikin ci cüm le hük mü ne uy gun ola rak bu ra da da bu ge cik me se be biy le uð ra ný lan za -
ra rýn ta ma mý nýn ta þý tan dan is te ne bi le ce ði açýk lan mýþ týr. Do la yý sýy la bu ih ti mal de de ta þý ya nýn ala -
ca ðý sü ras tar ya pa ra sý ile sý nýr lý ol ma ya cak týr.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1160 ýncý mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik ya -
pýl mýþ; ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

Mad de nin üçün cü fýk ra sýn da, ta þý ta na sü re ve ri le rek bil di rim de bu lu nul ma sý ön gö rül müþ tür.
An cak, sü re nin so nun da ta þý ta na ta nýn mýþ olan hak la rýn kul la nýl ma sý için ta þý ta nýn bir se çi mi ön gö -
rül me miþ tir. Do la yý sýy la, bu dü zen le me de ta þý ta na sü re ve ril me si nin bir so nu cu ol ma ya cak týr. Bu
tes pit dik ka te alý na rak hü küm ye ni den dü zen len miþ, ta þý ta na ve ri le cek sü re için de ta li mat alýn ma sý
ön gö rül müþ, ay rý ca 1159 un cu mad de de be lir ti len ge rek çe ler doð rul tu sun da bu ra da da bil di ri min þe -
kil þart la rý ge niþ tu tul muþ tur. Ta þý ta nýn ta li mat ver me me si hâlin de ta þý ya nýn yi ne de ge mi yi yo la çý -
kart ma sý ge rek siz gö rül dü ðün den, bu ih ti mal de ta þý ya nýn 1159 un cu mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a)
ben din de ön gö rü len þe kil de, söz leþ me nin fes he dil di ði ni ka bul ede bi le ce ði açýk lan mýþ týr. Ay rý ca
mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. 

- Ta sa rý nýn 1161, 1162 ve 1163 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1164 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Ta sa rý nýn 1165 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1166 ncý mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rý, ay ný içe rik te ki

1142 nci mad de de kul la ný lan iba re ler le uyum lu hâle ge ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu -
muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1167 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1168 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1169 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði -
þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1170 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1171 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; mad de nin be þin ci fýk -
ra sý nýn so nu na kul la nýl ma yan za man bi ri mi için sü ras tar ya pa ra sý is te ne me ye ce ði ne iliþ kin hü küm
ek len miþ tir. 

-Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1172 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik -
lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ko mis yo nu muz ca 1156 ncý mad de de açýk la nan ge rek çe -
ler çer çe ve sin de bi rin ci ilâ be þin ci fýk ra lar da de ði þik lik ler ya pýl mýþ; ay rý ca, aný lan ge rek çe ler doð -
rul tu sun da mad de ye al týn cý fýk ra ek len miþ tir. 
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- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1173 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1174 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1175 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1176 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1177 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1178 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1179 un cu mad de si nin baþ lý ðýn da ve mad de met nin de re dak si yon
ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1180 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1181 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1182 nci mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl mýþ -
týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1183 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1184 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1185 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1186 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1187 nci mad de sin de, 855 in ci mad de nin be þin ci fýk ra sýn da be lir -
ti len ge rek çe ler doð rul tu sun da, bu mad de nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da da, “kast” de re ce sin de ki
ku sur dan son ra ge len ikin ci ku sur de re ce si için “per va sýz ca bir dav ra nýþ la ve böy le bir za ra rýn mey -
da na gel me si ih ti ma li nin bi lin ciy le” iba re si ter cih edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz -
ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, Ko mis yo nu muz ca, 886 ncý mad de de be lir ti len ge rek çe ler doð rul tu -
sun da, bi rin ci ve ikin ci fýk ra lar da ge çen “böy le bir za ra ra ve ya ge cik me ye se bep ol mak kas týy la”
iba re le ri “kas ten” ola rak de ðiþ ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1188 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1189 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1190 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1191 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1192 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1193 ün cü mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1194 ün cü mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1195 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1196 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1197 nci mad de si nin baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1198 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1199 un cu mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1200 ün cü mad de si nin baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1201 in ci mad de sin de aþa ðý da ki de ðer len dir me ler ya pýl mýþ; ay rý -
ca, mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

“Alt Ko mis yon da mad de nin gö rüþ me le ri sý ra sýn da, 2004 sa yý lý Ka nu nun 116 ncý mad de si nin
ikin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si uya rýn ca ta þý nýr la rýn, de ðer le ri nin yüz de kýr ký ora nýn da bir be del le
sa týl ma sý nýn müm kün ol du ðu, do la yý sýy la Ta sa rý nýn 1201 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn bi rin ci
cüm le sin de ge çen “ala ca ðý te min ede cek mik tar da” iba re si nin ye ter siz ka la bi le ce ði ne iþa ret edil miþ
ve mad de ye bu yön de bir ek le me nin ya pýl ma sý öne ril miþ tir. An cak, ya pý lan gö rüþ me so nu cun da,
iþa ret edi len en di þe nin hak lý ol ma sý na kar þý lýk, hük me ek le me ya pýl ma sý na ge rek bu lun ma dý ðý so -
nu cu na va rýl mýþ týr. Ni te kim “ala ca ðý te min ede cek mik tar” iba re si, 2004 sa yý lý Ka nu nun 116 ncý
mad de sin den kay nak la na bi le cek sa kýn ca la rý ber ta raf ede cek þe kil de ge niþ yo rum lan ma ya mü sa it tir.
Do la yý sýy la ha pis hak ký, yal nýz ca ala ca ðýn ken di si ve ek len ti le ri için de ðil, ic ra sa tý þýn dan do ða bi -
le cek mah zur la rý da gi de re cek bir be del için kul la ný la bi le cek tir. Þu hâlde ala cak 1.000 TL tu ta rýn -
day sa, fa iz ve di ðer yar gý la ma gi der le riy le ic ra sa tý þýn da ki muh te mel ka yýp lar dik ka te alý na rak,
2.500 ilâ 3.000 TL de ðe rin de ki eþ ya üze rin de ha pis hak ký kul la ný la bi le cek tir.” 

Ya pý lan bu de ðer len dir me ler ile de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, aþa -
ðý da be lir ti len ge rek çey le mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da de ði þik lik ya pýl mýþ týr:

“6762 sa yý lý Ka nu nun 1077 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da, ta þý ya nýn ala cak la rý ný te min için
ta ný nan re hin hak ký nýn, yü kün tes li min den son ra da hi otuz gün sü rey le kul la ný la bi le ce ði ön gö rül -
müþ tür. Bu dü zen le me, “mil let le ra ra sý uy gu la ma ya ve 4721 sa yý lý Ka nu nun sis te mi ne ay ký rý ol du -
ðu” ge rek çe siy le Hü kü met Ta sa rý sý na alýn ma mýþ týr; Alt Ko mis yon da bu çö zü mü be nim se miþ tir. Ta -
sa rý da, ta þý ya nýn ala cak la rý için 4721 sa yý lý Ka nu nun 950 ilâ 953 ün cü mad de le ri uya rýn ca ha pis
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hak ký ka bul edil di ðin den, eþ ya nýn tes lim edil me sin den, ya ni zil yet li ðin dev rin den son ra, ha pis hak -
ký nýn de vam ede ce ði ni ka bul et mek ger çek ten de müm kün de ðil dir. An cak, ha pis hak ký nýn bah þet -
ti ði ve Ta sa rý nýn 1398 ilâ 1400 ün cü mad de le rin de dü zen le nen “def ter tu tul ma sý ve ic ra ta ki bi” yo -
luy la pa ra ya çe vir me hak ký nýn, tes lim den son ra da hi otuz gün sü rey le kul la nýl ma sý na bir en gel yok -
tur; ye ter ki eþ ya hâla gön de ri le nin zil yet li ðin de bu lun sun. Ni te kim tes lim edi len eþ ya, ör ne ðin gön -
de ri le nin fab ri ka sýn da ve ya de po sun da bu lu na bi lir; bu aþa ma da ic ra me mu ru ile bir lik te eþ ya nýn bu -
lun du ðu ye re gi dip def ter tu tul ma sý, ar dýn dan da ic ra ta ki bi baþ la týl ma sý müm kün dür. An cak, gön -
de ri le nin de çý kar la rý nýn ko run ma sý için, bu ola na ðý, tes lim den baþ la ya rak otuz gün sü rey le sý nýr lan -
dýr mak uy gun dur. Þu ka dar ki, otuz gün lük sü re dol duk tan son ra da, ta þý ya nýn ge nel hü küm le re gö -
re ih ti ya ti ha ciz is te me hak ký sak lý dýr. Bu na kar þý lýk eþ ya nýn zil yet li ði el de ðiþ tir miþ se, eþ ya yý iyi ni -
yet le dev ra lan ki þi ye kar þý, otuz gün lük sü re için de ol sa bi le, def ter tut ma yo lu na ve ya ih ti ya ti ha -
ciz yol la rý na gi di le me ye cek tir; böy le bir du rum da ta þý yan, ala cak la rý nýn ta ki bi için ge nel hü küm le -
re gö re borç lu ya mü ra ca at ede bi le cek tir.”

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1202 nci mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl mýþ -
týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1203, 1204, 1205 ve 1206 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1207 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1208 in ci mad de si ne, mad de içe ri ðiy le, ama cý ný açýk la ya cak “A)
Ku sur so rum lu lu ðu” baþ lý ðý ek len miþ tir. Mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ay rý ca mad de ye, özel hü -
küm le rin sak lý ol du ðu na da ir ikin ci fýk ra ek len miþ tir. Ta sa rý nýn 1145 ilâ 1148 in ci mad de le rin de, ta -
þý ta nýn ve yük le te nin ora da dü zen le nen hâller için ta þý ya na kar þý ku sur suz so rum lu lu ðu ön gö rül dü -
ðün den, 1208 in ci mad de ye ek le nen ikin ci fýk ray la bu tür özel hü küm le rin sak lý tu tul ma sý uy gun gö -
rül müþ tür. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1209 un cu mad de si nin ke nar baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr.
Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1210 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1211 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1212 nci mad de si nin baþ lý ðýn da “ye ri ne geç me ka yýt la rý” iba re si,
mad de met niy le uyum lu ol ma sý açý sýn dan “baþ ka ge mi ye yük le me ve ak tar ma” þek lin de de ðiþ ti ri -
le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1213 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1214 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1215 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca mad de de Ko mis yo nu muz ca re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 1216 ve 1217 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1218 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1219 un cu mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1220 ve 1221 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1222 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1223 ün cü mad de si nin baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1224 ün cü mad de si nin ke nar baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr.
Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1225 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1226 ncý mad de si nin bi rin ci ve ikin ci fýk ra la rýn da, söz leþ me nin
fes hi bir “hak” teþ kil et ti ðin den “yet ki” iba re le ri de ðiþ ti ril miþ, üçün cü fýk ra sýn da atýf ta bu lu nu lan
mad de nin içe ri ði ne uy gun ola rak “gö rev ve yet ki le ri” iba re si “yü küm lü lük le ri ne” þek lin de de ðiþ ti -
ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1227 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1228 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1229 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1230 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1231 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1232 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1233 ve 1234 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1235 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1236 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1237 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1238 in ci mad de si nin ikin ci, üçün cü ve dör dün cü fýk ra la rýn da, ta -
þý ya na iliþ kin ola rak bil di ril me si ön gö rü len hu sus lar ta þý ya nýn ger çek ki þi ol ma sý hâlin de “ta þý ya nýn
adý ve so ya dý”, ta þý ya nýn tü zel ki þi ol ma sý hâlin de ise “ta þý ya nýn ti ca ret un va ný ile iþ let me mer ke -
zi”dir. Hü küm ler, bu ama cý doð ru ifa de ede cek þe kil de dü zen len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1239 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1240 ýn cý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le si ye ni den ka -
le me alýn mýþ týr. Ni te kim ko niþ men to nun “bir açýk la ma içer me di ði ne gü ve nil me si” söz ko nu su ola -
ma ya ca ðý na gö re, hük mün bi rin ci cüm le sin de bil di ri len ka ri ne nin ak si nin han gi hâller de is pat edi -
le me ye ce ði nin açýk lan ma sý ye ter li dir. Ay rý ca, bi rin ci cüm le de yük le me li ma nýn da do ðan sü ras tar ya
pa ra sý na iliþ kin ola rak yer alan kay dýn ikin ci cüm le de de açýk ça bil di ril me si ge rek miþ tir. Ýkin ci fýk -
ra da ise, nav lu nun mik ta rý na iliþ kin 1193 ün cü mad de de ki ka yýt lar la uyum laþ týr ma yo lu na gi dil me -
si ge rek miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1241 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1242 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1243 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1244 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1245 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1246 ncý mad de si ne içe ri ði ni ifa de ede cek þe kil de “A) Sü re” baþ -

lý ðý ek len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 1247 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, me haz 2002 ta rih li Ati -

na Söz leþ me si ne uyum sað lan ma sý ama cýy la de ði þik lik ya pýl mýþ týr. 
Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 1248 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, me haz 2002 ta rih li Ati -

na Söz leþ me si ne uyum sað lan ma sý ama cýy la “adý na ve” iba re le ri ek len miþ; böy le ce 1247 nci mad -
de nin bi rin ci fýk ra sýn da ya pý lan de ði þik lik ile uyum sað lan mýþ týr.

- Ta sa rý nýn 1249, 1250, 1251, 1252 ve 1253 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1254 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Ta sa rý nýn 1255 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1256 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1257 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1258 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Ta sa rý nýn 1259 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1260 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik

Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1261 in ci mad de sin de, borç lar hu ku ku ba ký mýn dan “mü te ra fýk ku -

sur” ola rak ad lan dý rý lan hâl dü zen len miþ tir. An cak, bu hâli an lat mak üze re baþ lýk ta “or tak ku sur”
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iba re si nin kul la nýl ma sý ye rin de gö rül me miþ tir; bu ku sur ol gu su nun kar þý lý ðý “müþ te rek ku sur”dur.
Bu se bep le, baþ lýk “Bir lik te ku sur” ola rak de ðiþ ti ril miþ ve me tin ile uyum sað lan mýþ týr. Ya pý lan de -
ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1262 nci mad de si nin baþ lý ðýn da ge çen “Be den sel bü tün lü -
ðün ze de len me sin den do ðan za rar” iba re si nin ye ri ne ký sa ca “be den sel za rar” den me si ye ter li gö rül -
müþ tür. Ta sa rý nýn 1290 ýn cý mad de sin de, 1320 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de ve
1352 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de de yer ve ri len bu te rim, can kay bý na, ya ra lan -
ma ya, be den sel ve ya ruh sal sað lý ðýn bo zul ma sý na bað lý ola rak or ta ya çý kan za rar la rýn tü mü nü ifa de
et mek üze re bir ana te rim ola rak kul la nýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1263 ün cü mad de si nin dör dün cü fýk ra sýn da kul la nýl mýþ olan
“ba ðý þýk lý ðýn” söz cü ðü, si gor ta hu ku kun da da yay gýn kul la ným ala ný olan “mu afi yet” te ri miy le de -
ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý ca, Ko mis yo nu muz ca, me -
haz 2002 ta rih li Ati na Söz leþ me si nin 8 in ci mad de si ne uy gun ola rak, bi rin ci fýk ra da ki sý nýr 2.250
Özel Çek me Hak ký, ikin ci fýk ra da ki sý nýr da 12.700 Özel Çek me Hak ký ola rak dü zel til miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1264 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1265 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1266 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1267 nci mad de si nin baþ lý ðýn da ki “hak kýn yi ti ril me si” “hak kýn
kay bý” ol du ðu dü þün ce siy le de ðiþ ti ril miþ, 855 in ci mad de nin be þin ci fýk ra sý için ve ri len ge rek çe
doð rul tu sun da, bu mad de nin her iki fýk ra sýn da da, “kast” de re ce sin de ki ku sur dan son ra ge len ikin -
ci ku sur de re ce si için “per va sýz ca bir dav ra nýþ la ve böy le bir za ra rýn mey da na gel me si ih ti ma li nin
bi lin ciy le” iba re si ter cih edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; ay rý -
ca, Ko mis yo nu muz ca 886 ncý mad de de ya pý lan de ði þik lik doð rul tu sun da mad de de de ði þik lik ya pýl -
mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1268 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1269 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1270 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1271 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1272 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1273 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1274 ün cü mad de sin de ve ke nar baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ -
týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, Alt Ko mis yon ca, “ki þi sel” iba -
re si “þahsî” ola rak de ðiþ ti ril miþ se de Ko mis yo nu muz ca uy gun gö rül me miþ ve Ta sa rý met nin de ol -
du ðu gi bi “ki þi sel” iba re si mu ha fa za edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1275 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1276 ncý mad de si nin baþ lý ðýn da ve mad de met nin de re dak si yon
ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1277 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1278 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1279 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1280 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1281 in ci mad de si nin ke nar baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya -
pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1282 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1283 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1284 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1285 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1286 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ay raç içi iba re ay raç dý þý -
na çý ka rý la rak mad de met ni ne iþ len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1287, 1288 ve 1289 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1290 ýn cý mad de si, 1262 nci mad de için ve ri len ge rek çe ler doð -
rul tu sun da mad de nin baþ lý ðý “be den sel za rar” ola rak dü zel til miþ ve böy le ce bu te ri min “ölüm den,
ya ra lan ma dan ve sað lý ðýn bo zul ma sýn dan do ðan za rar lar”ý top lu ca ifa de et mek üze re kul la nýl dý ðý
açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. Mad de nin ikin ci fýk ra sý na, 1289 un cu mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci
cüm le si ay nen ek len miþ tir. Ni te kim me haz 1910 ta rih li Çat ma Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin bi -
rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de yer al mak ta olan bu yo rum ku ra lý, ay ný mad de nin ikin ci fýk ra sýn -
da ön gö rü len eþ ya za ra rý na ve üçün cü fýk ra sýn da ön gö rü len be den sel za ra ra uy gu la na cak týr. Ta sa rý -
da, hük me yal nýz ca 1289 un cu mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da yer ve ril miþ ol ma sý, 1290 ýn cý mad de de
dü zen le nen be den sel za rar ba ký mýn dan bu ku ra lýn uy gu la ma ala ný bul ma ya ca ðý iz le ni mi ni uyan dýr -
mak ta dýr. Ko nu ya açýk lýk ge tir mek ve me haz hü küm le tam uyum sað la mak üze re, ikin ci fýk ra ya
mez kur ila ve ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1291 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da ki sý ra nu ma ra sý “III” ola rak de -
ðiþ ti ril miþ tir. Ni te kim bu hü küm, “ku sur lu çat ma” hak kýn da ki “C” ayý rý mý nýn al týn da hem 1288 hem
de 1289 ilâ 1290 ýn cý mad de ler hak kýn da uy gu la ma ala ný bu la cak týr. Mad de nin bi rin ci fýk ra sý na
açýk lý ðý sað la mak üze re “ký la vuz” iba re si ek len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da
ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1292 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sý, hük mün ama cý ný da ha iyi ifa -
de et mek üze re de ðiþ ti ril miþ tir. Ni te kim amaç, kap tan la rý ve ya tem sil ci le ri ni zor la tes pi te ge tir mek
ol ma yýp, ta raf la rýn bir bi ri ne ha ber ver me den tes pit yap týr ma la rý na en gel ol mak týr. Do la yý sýy la, kar -
þý ta ra fý “ha zýr bu lun dur mak” de ðil, kar þý ta ra fa bil di rim ya pýl ma sý zo run lu tu tul muþ tur. Mad de nin
üçün cü fýk ra sý da ke za ama cý da ha açýk or ta ya koy mak üze re ye ni den ka le me alýn mýþ týr. Bi lir ki þi -
ler, il gi li le rin “ku su ru nun bu lu nup bu lun ma dý ðý” hu su sun da in ce le me ya pa cak ve tes pit le ri ni ra por -
la rýn da açýk la ya cak týr. An cak, bü tün de lil le rin he nüz top lan ma dý ðý bir aþa ma da, ku sur oran la rý nýn
be lir len me si müm kün de ðil dir. Ku sur oran la rý, bü tün de lil ler top lan dýk tan son ra esas hak kýn da ki
yar gý la ma sý ra sýn da mah ke me ta ra fýn dan be lir le ne cek tir. Böy le ce, de lil tes pit aþa ma sýn da, ku sur
oran la rý ba ký mýn dan çe liþ ki li ra por la rýn alýn ma sý ve bu se bep le yar gý nýn ge rek siz ye re meþ gul edil -
me si ön len miþ ol mak ta dýr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1293, 1294, 1295 ve 1296 ncý mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1297 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da iki de ði þik lik ya pýl mýþ týr.
Hük me ek le nen “her tür lü” söz cük le riy le, 1910 ta rih li Çat ma Söz leþ me si nin 7 nci mad de si nin bi -
rin ci fýk ra sýn da ön gö rü len iki yýl lýk za ma na þý mý nýn her ih ti mal de bü tün taz mi nat is tem le ri hak kýn -
da uy gu la na cak tek sü re ol du ðu vur gu lan mýþ, böy le ce ör ne ðin 818 sa yý lý Borç lar Ka nu nu nun 60 ýn -
cý mad de si uya rýn ca ce za za ma na þý mý nýn dik ka te alýn ma ya ca ðý açýk lan mýþ týr. Öte yan dan, 1910 ta -
rih li Söz leþ me nin aný lan hük mü uya rýn ca za ma na þý mý sü re si, çat ma nýn mey da na gel di ði gün iþ le -
me ye baþ la ya cak týr; do la yý sýy la borç lar hu ku ku nun ge nel il ke sin den fark lý ola rak, mu ac ce li yet gü -
nü de he sa ba ka tý la cak týr. Bu önem li ku ra lý vur gu la mak üze re “ta rih ten” iba re si nin ye ri ne “gün den”
iba re si kul la nýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1298 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sý nýn ba þýn da ki “su” söz cü ðü bü -
yük harf le baþ la týl mýþ, dör dün cü fýk ra nýn ba þýn da ki “ise” iba re si ge rek siz bu lun du ðu için çý kar týl mýþ,
ay ný fýk ra nýn (a) ben din de de ikin ci “ve ya” iba re si ye ri ne “ya hut” iba re si kul la ný la rak se çe nek li bir
sý ra la ma ya pýl dý ðý vur gu lan mýþ, ni ha yet ay ný bent te “ak la yat kýn” iba re si nin ye ri ne “ma kul” iba re si -
nin kul la nýl ma sý ter cih edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1299 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1300 ün cü mad de si nin baþ lý ðý ile her iki fýk ra sýn da, borç lar hu ku -
ku te rim le riy le uyum lu ola rak “söz leþ me yap mak” iba re si ter cih edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1301 in ci mad de si nin baþ lý ðý, 1300 ün cü mad de nin baþ lý ðýn da ya -
pý lan de ði þik li ðe uy gun ola rak “Söz leþ me nin uyar lan ma sý ve ya ip ta li” ola rak de ðiþ ti ril miþ, böy le bir
sý ra la ma ter cih edi le rek mad de nin met niy le de uyum sað lan mýþ týr. Ay rý ca hük mün ba þýn da ge çen
“hak sýz et ki” iba re si nin ye ri ne, me haz 1989 ta rih li Kur tar ma Söz leþ me si nin 7 nci mad de si ne uyum
sað lan ma sý ama cýy la “yan lýþ bir yön len dir me” iba re si ter cih edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1302 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ge çen “ör tü lü þe kil de” iba -
re si nin ye ri ne “zým nen” söz cü ðü ter cih edil miþ tir; borç lar hu ku kun da söz leþ me nin “zým nen ya pýl -
ma sý” iba re si nin yer leþ miþ ve her kes çe an la þý lýr ol du ðu ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1303 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben di, me haz 1989 ta -
rih li Kur tar ma Söz leþ me si nin 8 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben di ne uy gun ola rak de ðiþ ti -
ril miþ tir. Ay ný fýk ra nýn (c) ve (d) bent le riy le ikin ci fýk ra nýn (c) ben din de, içe rik ola rak de ði þik lik ya -
pýl ma dan, ama cý da ha iyi ifa de eden te rim ve iba re le re yer ve ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1304 ün cü mad de si nin üçün cü fýk ra sý nýn uy gu lan ma sýn da, 1989
ta rih li Kur tar ma Söz leþ me si nin 13 ün cü mad de si nin ikin ci ve üçün cü fýk ra la rýn da kul la ný lan “sal -
ved va lu es” iba re sin den an la þýl dý ðý gi bi, kur ta rý lan þey le rin, kur tar ma ta mam lan dýk tan son ra ki de -
ðer le ri esas alý na cak týr. Üçün cü fýk ra nýn ilk cüm le sin de ya pý lan de ði þik lik ile bu hu sus açýk lý ða ka -
vuþ tu rul muþ tur. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1305 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1306 ncý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1307 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1308 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1309 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1310 un cu mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ;
ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür:

Mad de nin bi rin ci ve al týn cý fýk ra la rý nýn so nun da kul la nýl mýþ olan “öl çüt le ri / öl çüt ler” iba re le -
ri nin ye ri ne, 1305 in ci mad de nin bi rin ci fýk ra sýy la uyum lu ola rak “kýs tas la rý / kýs tas lar” iba re le ri;
üçün cü fýk ra da da “va rýþ” iba re si nin ye ri ne “var ma” iba re si ter cih edil miþ tir. Kur tar ma iþ le ri ne tah -
sis edil miþ ge mi le rin adam la rý na pay ve ril me si ni ön gö ren be þin ci fýk ra hük mü nün ge rek çe si ik na
edi ci bu lun ma mýþ týr. Kur tar ma ge mi le rin de ça lý þan ge mi adam la rý nýn iþ söz leþ me le ri uya rýn ca üst -
len dik le ri edim kur tar ma fa ali ye ti ne ka týl mak ol du ðu na gö re, ay rý ca kur tar ma üc re tin den pay is te -
me le ri söz ko nu su ola maz. Bu se bep le hük mün 6762 sa yý lý Ka nu nun 1230 un cu mad de si nin al týn cý
fýk ra sýn da ki dü zen le me ye uy gun ola rak ye ni den ka le me alýn ma sý ka rar laþ tý rýl mýþ týr. Uy gu la ma da,
ge mi adam la rý nýn, kur ta rý lan ge mi nin ve yü kü nün ma lik le ri ne da va aça rak, ken di do na tan la rýn dan
is te ye me dik le ri kur tar ma üc re ti ni tah sil yo lu na git tik le ri gö rül dü ðün den, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1230
un cu mad de si nin al týn cý fýk ra sý na ay ký rý olan bu uy gu la ma yý ön le mek ama cýy la hük me ikin ci bir
cüm le ek len me si ge rek li gö rül müþ tür.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1311 in ci mad de sin de ve baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý -
lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1312 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1313 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1314 ün cü mad de sin de ve baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya -
pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1315 in ci mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ;
ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

Mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn ba þýn da yer alan “Bu Bö lüm de dü zen le nen” iba re si nin ye ri ne
“Kur tar ma üc re ti” iba re le ri kul la nýl mýþ týr, çün kü kur ta ran, 1320 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (c)
ben di uya rýn ca yal nýz ca kur tar ma üc re ti için ge mi ala cak lý sý hak ký na sa hip tir. Bu na kar þý lýk, 1303
ün cü mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn ihlâli se be biy le do ða bi le cek taz mi nat is tem le ri ve ya 1312 nci mad -
de de ön gö rü len özel taz mi nat is tem le ri için ge mi ala cak lý sý hak ký ta nýn ma mýþ týr. Do la yý sýy la kur ta -
ra nýn “bu Bö lüm de dü zen le nen ala cak la rý” için ge mi ala cak lý sý hak ký nýn bu lun du ðu nu ön gör mek,
1993 ta rih li Re hin Söz leþ me si nin 4 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (c) ben din den alý nan 1320
nci mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn (c) ben diy le çe liþ ki teþ kil et mek tey di.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1316 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1317, 1318 ve 1319 un cu mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1320 nci mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik ya -
pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

Ta sa rý nýn te mel il ke le rin den bi ri olan, me haz mil let le ra ra sý söz leþ me ler ile tam bir uyum sað -
lan ma sý ama cý na uy gun ola rak, bu mad de nin kay na ðý olan 1993 ta rih li Re hin Söz leþ me si nin 4 ün -
cü mad de si ile kar þý laþ týr ma ya pýl mýþ, ay rý ca bu hük mü ta mam la yan 1999 ta rih li Ha ciz Söz leþ me -
si nin 1 in ci mad de si ve Ta sa rý nýn 1352 nci mad de si in ce len miþ tir. Bu hü küm ler de yer alan or tak dü -
zen le me le rin or tak bir ifa de ye ka vuþ tu rul ma sý ge rek ti ðin den, hü küm ler de içe rik ola rak de ði þik lik
ya pýl ma dan, bi rin ci fýk ra nýn (a), (b), (d) ve (e) bent le rin de dü zelt me ler ya pýl mýþ týr. Ay rý ca, 905 in -
ci mad de için be lir ti len ge rek çe doð rul tu sun da ikin ci fýk ra nýn (a) ben din de “mil let le ra ra sý” söz cü ðü
ter cih edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1321 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1322 nci mad de baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl mýþ týr.
Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1323 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1324 ün cü mad de sin de, Ta sa rý nýn 1320 nci mad de si ne iliþ kin ge -
rek çe ve yu ka rý da 1315 in ci mad de için ve ri len ge rek çe doð rul tu sun da, ikin ci fýk ra nýn bi rin ci cüm -
le sin de yer ve ri len “özel taz mi nat” iba re le ri çý kar týl mýþ týr. Ay rý ca, ay ný fýk ra nýn ikin ci cüm le si nin
kay nak 1993 ta rih li Re hin Söz leþ me si nin 5 in ci mad de si nin dör dün cü fýk ra sýy la tam uyum lu hâle
ge ti ri le bil me si için, kur tar ma fa ali ye ti nin so na er di ði ta ri hin esas alý na ca ðý na iliþ kin hü küm ek len -
miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1325 in ci mad de si nin, ge mi ala ca ðý nýn ve ona bað lý ola rak ka nunî
re hin hak ký nýn el de ðiþ tir me si ni ifa de et mek üze re, baþ lýk ta ve me tin de “in ti kal” te ri mi nin kul la nýl -
ma sý ter cih edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1326 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1327 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1328 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na, uy gu la na cak mil let le ra ra -
sý söz leþ me nin ya yým lan dý ðý Resmî Ga ze te ta rih ve sa yý sý nýn ek len me si ge rek miþ tir; ay rý ca, mil let -
le ra ra sý söz leþ me nin baþ harf le ri nin bü yük ya zýl dý ðý ve özel isim teþ kil et ti ði dik ka te alý na rak, týr -
nak içi ne alýn ma sý ge rek siz bu lun muþ tur. Ye din ci Ký sým hü küm le rin de mil let le ra ra sý söz leþ me ye
atýf ya pý lýr ken “1976 ta rih li Söz leþ me” iba re si kul la nýl dý ðýn dan, bu hu su su açýk la yan bir fýk ra nýn da
hük me ek len me si ge rek li gö rül müþ tür. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1329 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da atýf ta bu lu nu lan ka nu -
nun, ka nun ya pým tek ni ði ne uy gun ola rak ta ri hi de ila ve edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1330 ve 1331 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1332 nci mad de si nin baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan
de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1333 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1334 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1335 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1336 ncý mad de sin de, 1328 in ci mad de için bil di ri len ge rek çe ler
doð rul tu sun da, bu mad de nin de bi rin ci fýk ra sý na Resmî Ga ze te ile il gi li bil gi ler ek len miþ; ay rý ca
mad de ler de kul la ný lan “1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me si” ve “1992 ta rih li Fon Söz leþ me si” iba -
re le ri nin ifa de et ti ði an lam la rý açýk la yan üçün cü fýk ra ek len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo -
nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1337 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1338 in ci mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da atýf ya pý lan fýk ra lar açýk -
ça be lir tir de ði þik lik ya pýl mak, dör dün cü fýk ra sýn da “te sis edi len” iba re si iþ le mi da ha iyi ifa de eden
“ku ru lan” þek lin de de ðiþ ti ri le rek ka bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul
edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1339 un cu mad de si nin baþ lý ðý, 1086 sa yý lý Ka nun da kul la ný lan te -
rim le re uy gun hâle ge ti ril miþ, bi rin ci fýk ra sýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1340 ýn cý mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik
ya pýl mýþ týr: 

“Ta sa rý nýn 1340 ýn cý mad de si nin ikin ci fýk ra sý, 1992 ta rih li So rum lu luk Söz leþ me sin de ön gö -
rü len sý nýr dan da ha yük sek taz mi na ta hük mo lu nan bir ya ban cý ilâmýn, yal nýz ca Söz leþ me de ön gö -
rü len sý ný ra ka dar olan kýs mý nýn ten fiz edil me si ama cýy la dü zen len miþ tir. An cak, 2675 sa yý lý Mil -
let le ra ra sý Özel Hu kuk ve Usul Hu ku ku Hak kýn da Ka nu nun 40 ýn cý mad de si nin bi rin ci cüm le sin de
dü zen le nen “kýs mi ten fiz” imkâný, bu ra da uy gu la ma ala ný bul maz. Mah ke me nin, ilâmda hük mo lu -
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nan taz mi nat ba ký mýn dan bir de ðer len dir me yap ma sý, mah ke me ka ra rý nýn içe ri ði ne yö ne lik bir de -
ne tim ni te li ðin de dir. Oy sa, 2675 sa yý lý Ka nun uya rýn ca Türk mah ke me si, 38 in ci mad de de ön gö rü -
len ten fiz þart la rý ný de net le mek le ye tin mek zo run da dýr; mah ke me, ya ban cý ilâmý mad di hu kuk açý -
sýn dan in ce le ye mez. Bu se bep le, 2675 sa yý lý Ka nu nun ge nel il ke le ri ne ay ký rý dü þen 1340 ýn cý mad -
de nin ikin ci fýk ra sý hük mü nün Ta sa rý dan çý kar týl ma sý ge rek miþ tir. Tür ki ye’nin ta raf ol du ðu mil let -
le ra ra sý söz leþ me nin hü küm le ri ne ay ký rý bir ya ban cý mah ke me ilâmý nýn de ne ti mi, an cak, 2675 sa yý -
lý Ka nu nun 5 in ci mad de si çer çe ve sin de müm kün ola bi le cek tir.”

Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ; öte yan dan, ikin ci fýk ra hük mü nün
mad de met nin den çý ka rýl ma sý ne de niy le mad de nin baþ lý ðýn da yer alan “ve ten fiz” iba re si mad de
içe ri ðiy le uyum sað lan ma sý ama cýy la, me tin den çý ka rýl mýþ ve mad de de re dak si yon ya pýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1341 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da yer alan “1976 ve 1992 ta rih li”
iba re le ri, 1336 ncý mad de si nin üçün cü fýk ra sýn da ya pý lan dü zen le me ye pa ra lel ola rak, baþ lýk tan çý -
ka rýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1342 nci mad de si nin baþ lý ðýn da yer alan “Ki þi sel” iba re si “Þahsî”
þek lin de, bi rin ci fýk ra sýn da, so rum lu lu ðun sý nýr lan dý rýl ma sý için ya pý lan iþ le min “fon kur mak” ola -
rak ad lan dý rýl dý ðý dik ka te alý na rak, bu mad de de ki ifa de ler dü zel til miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler den
“þahsî” iba re si Ko mis yo nu muz ca uy gun gö rül me ye rek Ta sa rý met nin de ol du ðu gi bi “ki þi sel” iba re -
si ter cih edil miþ; ya pý lan di ðer de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1343 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben di, Türk Me denî
Ka nu nu nun 50 nci mad de si ile uyum lu hâle ge ti ril miþ; ay rý ca (c) ben din de “ki þi ve mal top lu luk la -
rý”nýn sa yýl ma sý ge rek siz bu lun du ðun dan bu iba re çý kar týl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir. Mad de nin son fýk ra sýn da Alt Ko mis yon ca de ðiþ ti ri len “þahsî” iba re si
Ko mis yo nu muz ca uy gun gö rül me ye rek Ta sa rý met nin de ol du ðu þe kil de “ki þi sel” iba re si ter cih edil -
miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1344 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1345 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl -

mýþ týr. Ya pý lan de ði þik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1346 ncý mad de si nin son cüm le sin de ge çen “ar tan” iba re si nin ye -

ri ne, öð re ti de ve uy gu la ma da yer leþ miþ olan “ba ki ye” iba re si nin kul la nýl ma sý ter cih edil miþ tir. Ya -
pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1347 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1348 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý, Ta sa rý nýn 5 in ci mad de si nin

ikin ci fýk ra sýn da ön gö rü len dü zen le mey le uyum lu hâle ge ti ril miþ tir. Mad de nin ikin ci fýk ra sý, 954
ün cü mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le si hük müy le uyum lu hâle ge ti ri le rek “gö ze tim al týn da
tu tul ma” iba re si ter cih edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1349 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1350 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ki “ge çiþ” iba re si “in ti ka -
li” þek lin de, ay ný fýk ra nýn ikin ci cüm le sin de, “bil di ril me si” söz cü ðün den son ra ge len “ve ya” söz cü -
ðü nün ye ri ne “bu nun müm kün ol ma ma sý hâlin de” iba re si ek len miþ tir. Böy le ce, me haz 1993 ta rih li
Re hin Söz leþ me si nin 11 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na uy gun ola rak, ya pý la cak bil di rim as li un -
sur hâli ne ge ti ril miþ, ilân yo lu yal nýz ca bil di ri min müm kün ol ma dý ðý hâller ile sý nýr lý tu tul muþ tur. 
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Ko mis yo nu muz ca ya pý lan de ðer len dir me de, mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci cüm le sin de, sa -
týr ba þýn dan son ra ge len ve Alt Ko mis yon ça lýþ ma la rý sý ra sýn da ek le nen “bu nun müm kün ol ma ma -
sý hâlin de” iba re si nin ye ri ne Hü kü met Ta sa rý sý na uy gun ola rak “ve ya” söz cü ðü nün kul la nýl ma sý uy -
gun gö rül müþ tür. Ni te kim amaç, me haz 1993 ta rih li Ce nev re Söz leþ me si yü rür lü ðe gi rin ce ye ka dar
ta raf la ra ve il gi li le re iki se çe nek sun mak týr; bu se çe nek ler den han gi si nin ter cih edi le ce ði so mut ola -
yýn özel lik le ri ne gö re be lir le ne cek tir. Alt Ko mis yon ta ra fýn dan öne ri len iba re, uy gu la ma da is pat so -
run la rý na ve bu na bað lý ge cik me le re se bep ola bi le ce ðin den, ter cih edil me miþ tir. Mad de de ya pý lan
di ðer de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür.

- Ta sa rý nýn 1351 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1352 nci mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ,
ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

“1999 ta rih li Ha ciz Söz leþ me si nin 1 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn dan alýn mýþ olan bu hük -
mün ba zý bent le ri nin ifa de ba ký mýn dan kay nak hük me uy gun hâle ge ti ril me si ge rek miþ tir. Bu amaç -
la ya pý lan de ði þik lik ler den baþ ka, (r) ve (s) bent le rin de ya pý lan de ði þik lik le “ve ya ki ra cý sý” söz cük -
le ri çý kar týl mýþ týr. Ni te kim Ta sa rý nýn 1369 un cu mad de si ne iliþ kin ge rek çe de açýk lan dý ðý gi bi, ki ra -
cý nýn borç la rýn dan ötü rü bir ge mi nin de niz ala cak la rý için ih ti ya ten hac ze di le bil me si için, o mad de -
de ön gö rü len þart lar dan bi ri nin ger çek leþ me si zo run lu dur. Bu iti bar la, 1352 nci mad de nin bi rin ci
fýk ra sý nýn (r) ve (s) bent le rin de “ki ra cý” te ri mi nin de mu ha fa za edil miþ ol ma sý isa bet siz bu lun muþ
ve bu te rim ler çý kar týl mýþ týr.”

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1353 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1354 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1355 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1356 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1357 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1358 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1359 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1360 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1361 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1362 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1363 ün cü mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1364 ve 1365 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1366 ncý mad de sin de aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ði þik lik ya pýl mýþ;
ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

Mad de nin baþ lý ðý, 2004 sa yý lý Ka nu nun 88 in ci mad de si nin üst baþ lý ðýy la uyum lu hâle ge ti ril -
miþ tir. Mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn ikin ci ve be þin ci cüm le le rin de yer ve ri len hü küm ler ara sýn da bir
fark bu lun ma dý ðýn dan, bu hü küm le rin tek bir cüm le için de bir leþ ti ril me si uy gun bu lun muþ tur. Ay -
rý ca, 2004 sa yý lý Ka nun da ve di ðer mev zu at ta “ye di emin” te ri mi kul la nýl dý ðýn dan, “gü ve ni lir ki þi”
te ri mi de ðiþ ti ril miþ tir. Ni ha yet, 2004 sa yý lý Ka nu nun yü rür lük ten kal dý rý lan 336/a mad de si nin ye ri -
ne 5237 sa yý lý Ka nu nun 289 un cu mad de si ne atýf ya pýl ma sý ge rek miþ tir. Mad de nin üçün cü ve dör -
dün cü fýk ra la rýn da, içe rik ola rak de ði þik lik ya pýl ma dan, ama cý da ha iyi ifa de eden ifa de le re yer ve -
ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1367 nci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (a) ben din de, 2004 sa yý lý
Ka nu nun mül ga 336/a mad de si ne ya pý lan atýf, 5237 sa yý lý Ka nu nun 289 un cu mad de si ola rak de -
ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1368 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da ve ikin ci fýk ra sýn da kul la ný lan te -
rim ler, 2004 sa yý lý Ka nu nun 92 nci mad de si ile uyum lu hâle ge ti ril miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1369 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; ikin ci fýk ra nýn (b)
ben din de kul la ný lan iba re ler, 1131 ve 1138 in ci mad de ler ile uyum lu hâle ge ti ril miþ tir. Ya pý lan de -
ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1370 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1371 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1372 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn 1373 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1374 ün cü mad de si nin baþ lý ðýn da ve mad de met nin de re dak si yon
ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1375 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; bi rin ci fýk ra nýn (c)
ben di nin (1) ve (2) nu ma ra lý alt bent le ri cüm le de an lam bü tün lü ðü nün sað lan ma sý için tek cüm le
hâli ne ge ti ril miþ; ay rý ca, (d) ben di mad de met nin den çý ka rýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo -
nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 1376 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1377 nci mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik ya -
pýl mýþ; ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

“Mad de nin ikin ci fýk ra sý ye ni den ka le me alýn mýþ ve bu hü küm le ge ti ri len sý nýr lan dýr ma nýn yal -
nýz ca ilâmlý ic ra ba ký mýn dan ge çer li ol du ðu açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. Ni te kim Ta sa rý nýn 1377 nci
mad de si nin ikin ci fýk ra sý, reh nin pa ra ya çev ril me si yo luy la her tür lü ic ra ta ki bi ni ya sak la yan bir ifa -
dey le ka le me alýn mýþ týr. Oy sa mad de nin ge rek çe sin den de an la þýl dý ðý gi bi, amaç, ora da ön gö rü len
hâller de ilâmlý ic ra yý ön le mek tir. Ta sa rý nýn son ra ki hü küm le rin de de açýk lan dý ðý gi bi, hem ala cak
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hem de re hin ilâm ve ya ilâm ni te li ðin de ki bel ge ye bað lan ma mýþ sa, reh nin pa ra ya çev ril me si yo luy -
la ilâmsýz ic ra ta ki bi ya pýl ma sý na en gel yok tur.”

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1378 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1379 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ki “ka nu ni bir” iba re sin -
den son ra, unu tul du ðu an la þý lan “re hin” söz cü ðü ek len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca
da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1380 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1381 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1382 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; mad de nin bi rin ci ve
ikin ci fýk ra la rýn da, 986 ncý mad de için ve ri len ge rek çe ye uy gun ola rak “ke sin ha ciz” iba re si ter cih
edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1383 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1384 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da 2004 sa yý lý Ka nu nun 128
in ci mad de si ne uy gun ola rak “mü kel le fi yet ler lis te si” iba re si ter cih edil miþ tir. Ýkin ci fýk ra nýn (d)
ben din den son ra ge len hü küm de de, 1350 nci mad de de ya pý lan de ði þik lik doð rul tu sun da, bil di rim
þar tý nýn asýl ol du ðu, yal nýz ca bil di ri min müm kün ol ma ma sý hâlin de ilân yo lu na gi di le bi le ce ði açýk -
lan mýþ týr. Ko mis yo nu muz ca, 1350 nci mad de nin ge rek çe sin de be lir ti len ter cih doð rul tu sun da “bu -
nun müm kün ol ma ma sý hâlin de” iba re si, Ta sa rý met nin de ol du ðu gi bi “ve ya” ola rak de ðiþ ti ri le rek
mad de ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1385 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1386 ncý mad de si nin baþ lý ðýn da ve ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm -
le sin de 2004 sa yý lý Ka nu nun 113 ün cü mad de si ne uy gun ola rak “vak tin den ev vel sa týþ” iba re si ter -
cih edil miþ tir. Ay rý ca, ikin ci ve üçün cü fýk ra lar da, 986 ncý mad de ye iliþ kin ge rek çe doð rul tu sun da
“ke sin ha ciz” iba re si kul la nýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1387 nci mad de sin de “ön ce ki mad de de” þek lin de ya pý lan atýf
mad de nu ma ra sý be lir ti le rek ya zýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1388 in ci mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik
ya pýl mýþ, ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür:

Mad de nin ikin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin de, içe rik ola rak de ði þik lik ya pýl ma dan, ama cý da -
ha iyi ifa de eden te rim le re yer ve ril miþ tir. Ay rý ca fýk ra ya ikin ci bir cüm le ek len miþ ve sa týþ ha sý la -
tý nýn bir ban ka da ne ma lan dý rýl ma sý na iliþ kin 1386 ncý mad de nin dör dün cü fýk ra sý nýn bu ra da da iþ -
le ti le bi le ce ði açýk lý ða ka vuþ tu rul muþ tur. Sa týþ be de li öden dik ten son ra der hal ala cak lý la ra öde me
ya pý la bi len hâller de, böy le bir yo la gi dil me si ne ge rek ol ma dý ðý or ta da dýr. An cak, Ta sa rý nýn 1389 ilâ
1397 nci mad de le ri ne uy gun ola rak dü zen le ne cek sý ra cet ve li nin ha zýr lan ma sý ve 2004 sa yý lý Ka nu -
nun 142 nci mad de si uya rýn ca ya pý la cak iti raz la rýn mah ke me ta ra fýn dan in ce len me si ge cik me le re
se bep ola bi le ce ðin den, bu aþa ma lar da sa týþ be de li nin ban ka da ne ma lan dý rýl ma sý bü tün il gi li le rin
men fa ati ne ola cak týr. 
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1389 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1390 ýn cý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1391 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1392 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1393 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1394 ün cü mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik
ya pýl mýþ; ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

“Mad de de, 2004 sa yý lý Ka nu nun 206 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ki ifa de nin tek rar edil -
di ði an la þýl mak ta dýr. An cak, bu ra da ar týk Ta sa rý nýn 1389 un cu mad de sin de ki ge nel il ke ye uy gun
ola rak so mut bir ge mi üze rin de ki ala cak lar için sý ra cet ve li ha zýr lan dý ðýn dan, yal nýz ca ta kip ko nu -
su ge mi ye iliþ kin güm rük res mi ve di ðer ver gi le rin bu sý ra ya ka bul edil me si ge rek mek te dir. Hü küm
bu ama ca uy gun ola rak ye ni den ka le me alýn mýþ týr.” 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1395 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1396 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1397 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1398 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1399 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1400 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Si gor ta Hu ku ku na ait Al týn cý Ki tap ge nel ola rak de ðer len di ril di ðin de; Ta sa -
rý nýn di ðer Ki tap lar da ya pý lan dü zelt me le re pa ra lel ola rak Al týn cý Ki tap ta da iba re de ði þik lik le ri ya -
pýl mýþ ve Ta sa rý nýn di ðer Ki tap la rýn da be nim se nen il ke çer çe ve sin de mad de ler de “ih mal-kast” ay -
rý mý na gi di lir ken, “ku sur” ifa de si kast ve ih ma li içe re cek þe kil de bir üst kav ram ola rak ka bul edil -
miþ tir. Mad de me tin le rin de ge çen “ak si ne söz leþ me yok sa” iba re le ri da ha doð ru bir þe kil de “söz leþ -
me de ak si ne hü küm yok sa” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan bu ge nel de ðer len dir me Ko mis yo nu -
muz ca da be nim sen miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1401 in ci mad de sin de, “Ki þi nin”, hem ger çek hem de tü zel ki þi -
yi kap sa ma sý hem de “kim se” iba re si ne gö re da ha hu ku ki ol ma sý ne de niy le mad de met nin de yer
alan “kim se” iba re si “ki þi” ola rak de ðiþ ti ril miþ ve mad de de an lam re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan
de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1402 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1403 ün cü mad de sin de, re asü rans kav ra mý ge rek si gor ta uy gu la -
ma sý ve ge rek se si gor ta hu ku ku ve tek ni ðin de yer edin miþ bir kav ram ol du ðun dan ve mad de nin içe -
ri ðin de de bir þe kil de re asü ran sýn “tek rar si gor ta” ol du ðu ifa de edil di ðin den “(tek rar si gor ta)” iba -
re si, mad de baþ lý ðýn dan çý ka rýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1404 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1405 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da ve mad de met nin de re dak si yon
ya pýl mýþ; ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da uy gun gö rül müþ tür. Ay rý ca, ya pý lan at fýn doð -
ru ol ma sý açý sýn dan üçün cü fýk ra da “1481 in ci” iba re si , “1483 ün cü” þek lin de Ko mis yo nu muz ca
de ðiþ ti ril miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1406 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1407 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1408 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1409 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1410, 1411, 1412 ve 1413 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1414 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1415 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1416 ncý mad de sin de, Ta sa rý nýn acen te ler le il gi li dü zen le me le ri de
dik ka te alý na rak, ara cý acen te ye ya pý lan teb lið ve ih bar la rýn da si gor ta cý ya ya pýl mýþ sa yý la ca ðý ka -
bul edil miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1417 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1418 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da, ka nun ya pým tek ni ði ne
uy gun ola rak Si gor ta Mu ra ka be Ka nu nu nun ta rih ve sa yý sý da ya zýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1419 ve 1420 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1421 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1422 nci mad de sin de Ko mis yo nu muz ca re dak si yon ya pýl mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1423 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1424 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
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- Ta sa rý nýn 1425 in ci mad desi ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1426 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1427 nci mad de sin de aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le de ði þik lik ya -
pýl mýþ; ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir:

“Ta sa rý nýn 1427 nci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ya pý lan de ði þik lik le, ön ce lik le si gor ta cý nýn
taz mi nat öde me bor cu nun doð ma sý için ge rek li bel ge le rin si gor ta cý ya ve ril miþ ol ma sý ge rek ti ði net
bir þe kil de or ta ya ko nul muþ tur. Di ðer ta raf tan bü yük ri zi ko lar göz önün de bu lun du ru la rak si gor ta -
cý ya ta ný nan in ce le me sü re si, can si gor ta la rý dý þýn da ki si gor ta lar için otuz gün den kýrk beþ gü ne çý -
ka rýl mýþ týr. Mad de nin üçün cü fýk ra sýn da ya pý lan de ði þik lik le de öde ne cek taz mi nat ve ya be del ke -
sin leþ me den ön ce ve ri le cek avans mik ta rý ye ni den dü zen len miþ tir. Da ha ön ce mad de de yer alan po -
li çe be de li nin yüz de yir mi be þi ka dar avans ifa de si ba zý hal ler de öde ne cek taz mi nat tan ve ya be del -
den da ha faz la ola bi le ce ðin den, avans ola rak öde ne cek be de lin ta raf la rýn mu ta ba ka tý ve ya mah ke -
me ce ya pý la cak öneks per tiz so nu cu na gö re be lir le ne cek ha sar mik ta rý nýn en az yüz de el li si ola ca ðý
dü zen len miþ tir.”

- Ta sa rý nýn 1428 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1429 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da “ku sur” iba re si “ih mal”
þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1430 un cu mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1431 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ, ay rý ca aþa ðý da ki ge rek çey le mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da de -
ði þik lik ya pýl mýþ týr.

“Mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm le sin de, 6762 sa yý lý Ka nu nun 1295 in ci mad de si nin bi -
rin ci fýk ra sýn da ki dü zen le me ile tam uyum sað lan ma sý için vir gü lün ye ri de ðiþ ti ril miþ tir. Ni te kim
amaç, hem pri min ta ma mý nýn hem de ilk tak si din öden me si ile il gi li dü zen le me ge tir mek tir. Oy sa
vir gül “ka rar laþ tý rýl mýþ sa” söz cü ðün den son ra yer alýn ca, yal nýz ca tak sit li öde me ler için bir dü zen -
le me ge ti ril di ði iz le ni mi doð mak ta dýr. Mad de nin ge rek çe sin den de an la þý la ca ðý gi bi, 6762 sa yý lý Ka -
nu nun 1295 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ki dü zen le me nin Ta sa rý ya ay nen alýn ma sý ön gö rül -
müþ tür. Do la yý sýy la cüm le de ge çen vir gü lün kal dý rýl ma sý ve “ta ma mý nýn” söz cü ðü ile “tak si din”
söz cük le rin den son ra bi rer vir gü le yer ve ril me si ge rek miþ tir.”

- Ta sa rý nýn 1432, 1433 ve 1434 ün cü mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1435 in ci mad de si nin üst baþ lý ðý ile met nin de söz leþ me ku rul ma
ye ri ne ter cih edi len söz leþ me ku rul ma iba re de ði þik lik le ri ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo -
nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1436 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1437 ve 1438 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1439 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan se kiz gün lük sü -
re, 1404 ün cü mad de de ki on gün lük sü re ye pa ra lel ola rak de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis -
yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1440 ýn cý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan ye di gün lük sü re,
cay ma nýn prim far ký ný ta lep et me sü re sin den da ha uzun ol ma sý ge rek li li ði ile bir lik te 1439 un cu
mad de de ya pý lan sü re de ði þik li ði de göz önün de bu lun du ru la rak, on beþ gün ola rak de ðiþ ti ril miþ tir.
Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1441 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1442 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1443 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1444 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1445 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da yer alan “se kiz gün lük”
sü re, 1434 ün cü mad de de ya pý lan de ði þik li ðe pa ra lel ola rak “on gü ne” çý ka rýl mýþ týr. Son fýk ra da yer
alan “be yan bor cu” ise, be yan da bu lun ma nýn hu ku ki ni te li ði nin yü küm lü lük ol ma sý ya nýn da be yan -
la il gi li di ðer mad de ler de de “be yan yü küm lü lü ðü”nden bah se di li yor ol ma sý ne de niy le “be yan yü -
küm lü lü ðü” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir.Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1446 ncý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1447 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1448 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1449 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1450 ve 1451 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1452 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1453 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1454 ün cü mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da yer alan “du rak sa ma” iba -
re si “te red düt”, üçün cü fýk ra sýn da yer alan “il gi li si nin” ifa de si ikin ci fýk ra da yer alan dü zen le me de
dik ka te alý na rak “üçün cü ki þi le hi ne” þek lin de de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz -
ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1455 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1456 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1457 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1458 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1459, 1460 ve 1461 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1462 n ci mad de si nin baþ lý ðýn da yer alan açýk la yý cý ifa de ler, açýk -
la ma nýn biz zat mad de içe ri ðin de yer al mýþ ol ma sý ne de niy le çý ka rýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik Ko -
mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1463 ün cü mad de si nin baþ lý ðýn da yer alan açýk la yý cý ifa de ler,
açýk la ma nýn biz zat mad de içe ri ðin de yer al mýþ ol ma sý ne de niy le çý ka rýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1464, 1465, 1466 ve 1467 nci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1468 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1469 ve 1470 inci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1471 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1472 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1473 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1474 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1475 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da sü re, si gor ta Ki ta býn da ki
ge nel on gün lük sü re dik ka te alý na rak, ikin ci fýk ra sýn da ki sü re ise 1446 ncý mad de ye pa ra lel ola rak
ye ni den dü zen len miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1476 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý hük mü nün, ak si hal de uy gu -
la na cak mad de ko nu su na açýk lýk ge ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil -
miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1477 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1478 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da ve met nin de re dak si yon ya pýl -
mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1479 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1480 ve 1481 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1482 nci mad de sin de yer alan beþ yýl lýk za ma na þý mý sü re si Ko mis yo nu muz ca uy -
gun gö rül me ye rek on yýl lýk sü re ye çý ka rýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik aþa ðý da ki ge rek çe ler le uy gun
gö rül müþ tür:

“1420 nci mad de nin bi rin ci fýk ra sýn da ön gö rü len iki yýl lýk za ma na þý mý sü re si, so rum lu luk si -
gor ta la rýn da da ala ca ðýn mu ac cel hâle gel di ði ta rih ten baþ la ya rak iþ le ye cek tir. An cak ay ný hü küm -
de ön gö rü len al tý yýl lýk ge nel za ma na þý mý sü re si, 1482 nci mad de nin sak lý tu tul muþ ol ma sý se be biy -
le so rum lu luk si gor ta la rýn da ge çer li de ðil dir. Hü kü met Ta sa rý sýn da, so rum lu luk si gor ta la rý için ge -
nel za ma na þý mý sü re si beþ yýl ola rak be lir len miþ tir. Bu sü re, so rum lu lu ðu do ðu ran ola yýn mey da na
gel di ði ta rih te baþ la ya cak týr. Ge nel sü re al tý yýl ola rak be lir len miþ ken, so rum lu luk si gor ta la rýn da da -
ha ký sa bir sü re nin ka bul edil me si uy gun gö rül me miþ tir. Ak si ne, bu si gor ta tü rün de, taz mi nat is te -
mi nin tâbi ola bi le ce ði en uzun za ma na þý mý sü re si nin esas alýn ma sý ge rek mek te dir. Bu açý dan 818
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sa yý lý Borç lar Ka nu nu nun 60 ýn cý mad de si nin bi rin ci fýk ra sýn da ön gö rü len on yýl lýk za ma na þý mý sü -
re si be lir le yi ci ol ma lý dýr. Ni te kim Ta sa rý nýn 1473 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý taz mi na týn doð ru -
dan za rar gö re ne öde ne ce ði ni, 1478 in ci mad de si nin bi rin ci fýk ra sý da za rar gö re nin si gor ta cý ya doð -
ru dan baþ vu ru hak ký ný dü zen le mek te dir. An cak za rar gö re nin borç lu ya yö ne lik is te mi nin on yýl lýk
za ma na þý mý na tâbi ol du ðu hâller de, si gor ta cý ya yö ne lik is tem beþ yýl da za ma na þý mý na uð rar sa, so -
rum lu luk si gor ta sýn dan bek le nen fay da sað la na ma ya cak týr; üs te lik bu tür si gor ta la rýn zo run lu ol du -
ðu hâller de si gor ta hi ma ye si ek sik ka la cak týr. Bu ge rek çe ler dik ka te alý na rak, 1482 nci mad de de ön -
gö rü len sü re nin on yýl ola rak dü zen len me si ge rek miþ tir.”

- Ta sa rý nýn 1483 ün cü mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1484 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1485 in ci mad de si nin baþ lý ðýn da re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan
de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1486 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1487 ve 1488 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1489 un cu mad de si nin mad de nin an la mý ko ru na rak, da ha an la þý -
lýr þe kil de ve tek cüm ley le ifa de edil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil -
miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1490 ýn cý mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da an lam ko run mak la bir lik -
te, ifa de de sa de leþ tir me ye gi dil miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1491 in ci mad de si nin ikin ci fýk ra sýn da ya pý lan de ði þik lik le, fýk ra -
nýn an la mý da ha açýk ha le ge ti ril miþ ve öde ne cek be de lin men fa at ten faz la ol du ðu du rum la rýn sa de -
ce mad di men fa at iliþ kin de ola bi le ce ði açýk ça dü zen len miþ tir. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Ta sa rý nýn 1492 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1493 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1494 ve 1495 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1496 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1497 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1498 inci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1499 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1500 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
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- Ta sa rý nýn 1501 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1502 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -

ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1503 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -

lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1504 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -

lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1505 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -

ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1506 ncý mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -

ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1507 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -

ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca; has ta lýk ve sað lýk si gor ta sý hü küm le ri son ra ki
mad de ler de dü zen len di ðin den mad de de yer alan “ya da has ta lýk so nu cu” iba re si mad de met nin den
çý ka rýl mýþ týr.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1508 in ci mad de si nin mad de baþ lý ðýn da ve mad de met nin de re -
dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1509, 1510 ve 1511 in ci mad de le ri ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1512 nci mad de si nin ke nar baþ lý ðý ile mad de baþ lý ðýn da ve mad -

de met nin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1513 ün cü mad de si nin baþ lý ðýn da ve mad de met nin de re dak si yon

ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1514 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -

lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1515 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -

ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
- Ta sa rý nýn 1516 ncý mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1517 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -

ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1518 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -

ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1519 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -

lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1520 nci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -

ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca; mad de baþ lý ðýn da yer alan “IX” iba re si “D)” ola -
rak de ðiþ ti ril miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1521 in ci mad de nin ke nar baþ lý ðýn da ki “Ti ca ret” iba re si met ne
uy ma dý ðý için “Þir ket” iba re siy le de ðiþ ti ril miþ ve hük mün kap sa mý na pay sa hip le ri, tas fi ye me mur -
la rý ve yö ne ti ci ler de alýn mýþ týr. Ay rý ca me tin de ki “iliþ ki ler den” iba re si , or tak la rýn her tür lü iliþ ki -
le ri þek lin de de an la þý la bi le ce ði için me tin den çý ka rýl mýþ týr. Ya pý lan bu de ði þik lik ler Ko mis yo nu -
muz ca da ka bul edil miþ tir. 
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Ay rý ca Ko mis yo nu muz ca, 1533 ün cü mad de den son ra gel mek üze re ge çi ci mad de ler yer al dý -
ðýn dan “SON HÜ KÜM LER” iba re li üst baþ lýk “GE ÇÝ CÝ VE SON HÜ KÜM LER” þek lin de de ðiþ -
ti ril miþ tir. 

- Ta sa rý nýn 1522 nci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1523 ün cü mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben di ile ikin ci fýk ra -
sý nýn (b) ben din de ki “son gü nü” iba re si yan lýþ an la þý la bi le ce ði için “bi lan ço gü nü” ola rak de ðiþ ti ril -
miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1524 ün cü mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; ya pý lan de ði þik lik ler
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, 1524 ün cü mad de nin bi rin ci fýk ra sý nýn bi rin ci cüm -
le si nin çok uzun bir me tin hâlin de dü zen len me si dik ka te alý na rak an lam da ðý nýk lý ðý nýn oluþ ma sý ris -
ki ni gi der mek ama cýy la, cüm le met ni Ta sa rý nýn sis te ma ti ði ne uy gun ola cak þe kil de bent ler hâlin de
ye ni den dü zen len miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1525 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1526 ncý mad de si ile il gi li ola rak aþa ðý da be lir ti len de ðer len dir -
me ler ya pýl mýþ; bu de ðer len dir me ler Ko mis yo nu muz ca da be nim sen miþ tir.

Mad de nin ge rek çe sin de “üçün cü fýk ra da ön gö rü len tü zük” ifa de si yer al mak ta dýr. Oy sa mad -
de nin üçün cü fýk ra sýn da böy le bir tü zük ten söz edil me miþ tir. Bi lim ko mis yo nu Baþ ka ný nýn be lirt ti -
ði ne gö re ön ce le ri kýy met li ev rak ta gü ven li elek tro nik im za nýn kul la nýl ma sý na iliþ kin uy gu la ma hü -
küm le ri nin bir tü zük le dü zen len me si nin uy gun ola ca ðý dü þü nül müþ ve mad de nin üçün cü fýk ra sý na
bu yol da bir hü küm ko nul muþ, da ha son ra da bun dan vaz ge çil miþ an cak ge rek li de ði þik lik ge rek çe -
de ya pý la ma mýþ týr. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1527 nci mad de si ile il gi li ola rak aþa ðý da be lir ti len de ðer len dir -
me ler ya pýl mýþ; bu de ðer len dir me ler Ko mis yo nu muz ca da be nim sen miþ tir.

Ta sa rý nýn 1527 nci mad de si nin ge rek çe sin de, top lan tý ya sa nal or tam da ka týl ma ve on li ne oy
ver me ile il gi li ola rak Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý ta ra fýn dan çý ka rý la cak bir yö net me lik ten söz edil -
me si ne rað men mad de met nin de tü zük yer al ma mak ta dýr. Bu nun se be bi bi lim ko mis yo nun da son
göz den ge çir me sý ra sýn da ya pý lan de ði þik lik tir. 

Ko mis yo nu muz ca 407 nci mad de nin ge rek çe sin de açýk la nan hu sus lar çer çe ve sin de mad de nin
be þin ci fýk ra sýn da yer alan “ko mi ser le rin” iba re si “Ba kan lýk tem sil ci le ri nin” þek lin de de ðiþ ti ril -
miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, Ta sa rý nýn 1528 in ci mad de sin de ge çen “e-pos ta” iba re si “elek tro nik pos -
ta” þek lin de de ðiþ ti ri le rek mad de ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1529 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1530 un cu mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik -
lik ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1531 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ týr. Ya pý lan de ði þik lik -
ler Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 
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- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1532 nci mad de sin de ti ca ret si ci li harç la rý nýn ya rý sý nýn si ci li tut -
mak la gö rev li oda ya ge lir kay de di le ce ði be lir ti lir ken, di ðer ya rý sý nýn da Ma li ye vez ne si ne ya tý rý la -
ca ðý hu su su na açýk lýk ge ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. 

Ko mis yo nu muz ca ya pý lan gö rüþ me ler sý ra sýn da bi rin ci fýk ra aþa ðý da ki ge rek çe ler le de ðiþ ti ri -
le rek ka bul edil miþ tir:

“04/04/2007 ta rih li ve 26483 sa yý lý Resmî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gi ren 28/03/2007
ta rih li ve 5615 sa yý lý Ge lir Ver gi si Ka nu nu ve Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nu -
nun 25 in ci mad de siy le, 29/06/1956 ta rih li ve 6762 sa yý lý Türk Ti ca ret Ka nu nu nun 26 ncý mad de si -
nin ikin ci fýk ra sýn da ki “492 sa yý lý Harç lar Ka nu nu hü küm le ri uya rýn ca alý nan ti ca ret si ci li harç la rý -
nýn ya rý sý, il gi li oda ya ge lir kay de di lir.” hük mü “492 sa yý lý Harç lar Ka nu nu hü küm le ri uya rýn ca tah -
sil edi len ti ca ret si ci li harç la rý nýn red ve ia de ler dü þül dük ten son ra ka lan tu ta rý nýn yüz de yir mi be þi
il gi li oda ya ge lir kay de dil mek üze re ak ta rý lýr.” þek lin de de ðiþ ti ril di ðin den, Ka nun ko yu cu nun bu
yön de ki olu þan ye ni ira de si ile Ge lir Ver gi si Ka nu nu hü küm le ri ara sýn da pa ra lel li ðin sað lan ma sý
göz önün de bu lun du ru la rak bu de ði þik li ðin ya pýl ma sý ný uy gun ola ca ðý dü þü nül müþ tür.”

- Alt Ko mis yon ca, Ta sa rý nýn 1533 ün cü mad de si nin baþ lý ðý, ka nun ya pým tek ni ði ne uy gun ola -
rak de ðiþ ti ril miþ tir. Ya pý lan de ði þik lik Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir.

- Alt Ko mis yon ca Ta sa rý nýn Ge çi ci 1 in ci mad de sin de re dak si yon ya pýl mýþ; ya pý lan de ði þik lik
Ko mis yo nu muz ca da ka bul edil miþ tir. Ay rý ca, Ta sa rý nýn ha zýr lan dý ðý ta rih iti ba rýy la dü zen len me si
ön gö rü len ikin ci fýk ra da ki hük mün ulus la ra ra sý fi nan sal ra por la ma stan dart la rý na da ya ný la rak ha zýr -
la na cak olan özel mu ha se be stan dart la rý nýn ha zýr lan ma sý na yö ne lik ça lýþ ma lar dik ka te alýn dý ðýn da,
mad de met nin den çý ka rýl ma sýn da ya rar gö rül müþ; üçün cü fýk ra te sel sül edi le rek ikin ci fýk ra þek lin -
de ka bul edil miþ tir.

- Ko mis yo nu muz ca, bu Ka nu nun 397 nci mad de sin de ya pý lan dü zen le me ye pa ra lel ola rak ge -
çi ci bir dö nem için söz ko nu su iþ lem le rin yü rü tül me si amaç la na rak Ta sa rý ya Ge çi ci 2 nci mad de ek -
len miþ tir.

-Ko mis yo nu muz ca, aþa ðý da ki ge rek çe ler le Ta sa rý ya Ge çi ci 3 ün cü mad de ek len miþ tir:

“Ba ðým sýz de ne ti min ser ma ye þir ket le rin de, mer kez ku rum ola rak ka zan dý ðý önem, yük len di ði
iþ lev ve ulaþ tý ðý Mil let le ra ra sý stan dart bo yu tu ba ðým sýz de net le me þir ket le riy le ba ðým sýz de net çi le -
rin yap týk la rý de ne ti min ka nu na, stan dart la ra ve ama ca uy gun olup ol ma dý ðý nýn de net len me si ni ge -
rek li kýl mýþ týr. Bu ge rek li lik El ron ve ben ze ri olay lar se be biy le acil bir hâle ge lin ce ABD’den baþ -
la ya rak AB ül ke le rin de bir üst de ne tim ku ru mu eliy le söz ko nu su de net le me nin ya pýl ma sý yo lu na
gi dil miþ tir. Tür ki ye’de de, Türk Ti ca ret Ka nu nu ile ge ti ri len Mil let le ra ra sý ni te lik te ki özel lik li ve ni -
te lik li de ne ti min ama cý na ula þa bil me si için böy le bir ka mu tü zel ki þi li ði nin oluþ tu rul ma sý na ge rek -
li lik var dýr. Aný lan üst de net le me ku ru mu an cak ay rý bir ka nun la ku ru la bi lir ve böy le bir ka nun la
gö rev le ri be lir le ne bi lir. Söz ko nu su ka nun çý ka rý lýn ca ya ka dar uy gu la ma mýz da boþ luk doð ma ma sý
ve Türk Ti ca ret Ka nu nu nun ön gör dü ðü de ne ti min ba þa rý ya ula þa bil me si için bu de ne tim gö re vi nin,
böy le bir gö re vi yap mak ta tec rü be si bu lu nan Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý’na ge çi ci ola rak ve ril me -
si uy gun gö rül müþ tür.” 

- Ko mis yo nu muz ca aþa ðý da be lir ti len ge rek çe ler le Ta sa rý ya Ge çi ci 4 ün cü mad de ek len miþ tir:

“Ta sa rýy la, her alan da, özel lik le ser ma ye þir ket le riy le il gi li ola rak bir leþ me, bö lün me, tür de -
ðiþ tir me, ser ma ye ar tý rý mý, ser ma ye azal týl ma sý, fi nan sal tab lo la rýn de net len me si, mu ha se be stan -
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dart la rý, im ti yaz lý pay lar baþ ta ol mak üze re çe þit li ku rum lar da ve þir ket ler de ya pý de ði þik lik le rin de
ye ni hü küm ler ge tir mek te, aðýr yü küm lü lük le re ve so rum lu luk la ra yer ve ril mek te dir. 6762 sa yý lý
Ka nu nun sis te mi ne gö re, ken di si için uy gun olan bir þir ket tü rü ne ge çen ve ye ni tü rün de ki bir hu -
kukî im kan dan ya rar la nan bir þir ket, Ta sa rý nýn ge tir di ði sis tem le rin ve ya ba zý hü küm le rin ken di si ni
ve ya pay sa hip le ri ni ra hat sýz ede ce ði, hat ta þir ke tin ça lýþ ma sý ný ak sa ta bi le ce ði de ðer len dir me si ni
ya pa bi lir. Ör ne ðin, Ta sa rý da ki oy im ti ya zý ný sý nýr la yan ye ni hü küm, bir þir ke tin ba zý özel lik le ri ne
uy ma ya bi lir ve ya as garî ser ma ye pay sa hip le ri nin imkânla rý ný aþa bi lir. Tüm bu olum suz luk lar dü þü -
nü le rek, böy le þir ket le re, bu ge çi ci hü küm le, sý nýr lý bir sü re ye tâbi ola rak ko lay ca es ki tür le ri ne dö -
ne bil me imkâný sað lan mýþ týr.”

- Alt Ko mis yon ca ka bul edi len “Ge çi ci Mad de 2”, Ko mis yo nu muz ca Ta sa rý ya ikin ci, üçün cü
ve dör dün cü ge çi ci mad de le rin ek len me si ne de niy le te sel sül ya pý la rak “Ge çi ci Mad de 5” ola rak ka -
bul edil miþ tir. 

- Ta sa rý nýn yü rür lü ðe iliþ kin 1534 ün cü mad de sin de, Ko mis yo nu muz ca kü çük öl çek li iþ let me -
le rin in ter net si te si ku ra bil me le ri için sü re ye ih ti yaç la rý ola ca ðý dü þün ce sin den ha re ket le 1524 ün cü
mad de si nin yü rür lük ta ri hi nin Ka nu nun ya yý mý ta ri hin den bir yýl son ra ola rak dü zen len me si uy gun
gö rül müþ ve mad de ye bu yön de ek le me ya pýl mýþ týr.

- Ta sa rý nýn yü rüt me ye iliþ kin 1535 in ci mad de si ay nen ka bul edil miþ tir.

Ra po ru muz, Ge nel Ku ru la su nul mak üze re Baþ kan lý ðý ný za say gý ile arz olu nur.

Baþkan Baþkanvekili Sözcü

Köksal Toptan Recep Özel Ramazan Can

Zonguldak Isparta Kýrýkkale

Kâtip Üye Üye

Hasan Kara Fehmi Hüsrev Kutlu Halil Özyolcu

Kilis Adýyaman Aðrý

Üye Üye Üye

Haluk Ýpek Feridun Fikret Baloðlu Yüksel Çorbacýoðlu

Ankara Antalya Artvin

(Muhalifim) (Muhalifim)

Üye Üye Üye

Orhan Yýldýz Mehmet Küçükaþýk Feridun Ayvazoðlu

Artvin Bursa Çorum

(Muhalifim) (Karþý oy)

Üye Üye Üye

Muzaffer Külcü Mustafa Nuri Akbulut Mahmut Durdu

Çorum Erzurum Gaziantep
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Üye Üye Üye

Mehmet Yýlmazcan Hakký Köylü Muharrem Kýlýç

Kahramanmaraþ Kastamonu Malatya

(Muhalifim)

Üye Üye Üye

Orhan Eraslan Enver Yýlmaz Mehmet Nuri Saygun

Niðde Ordu Tekirdað

(Ýmzada bulunamadý) (Muhalifim)

Üye Üye

Ahmet Çaðlayan Bekir Bozdað

Uþak Yozgat
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Ada let Ko mis yo nu Ra po ru
Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si

Ada let Ko mis yo nu
Esas No.: (1/324) 11/1/2008

Ka rar No.: 10

TÜR Kİ YE BÜ YÜK MİL LET MEC Lİ Sİ BAŞ KAN LI ĞI NA
Ba kan lar Ku ru lu nun, 27/9/2007 ta rih ve B.02.0.KKG/196/279/3739 sa yı lı ya zı sıy la, İç tü zü ğün

77 nci mad de si uya rın ca ye ni le nen “Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rı sı (1/324)”, Baş kan lı ğı nız ca,
1/10/2007 ta ri hin de ta li ko mis yon ola rak Sa na yi, Ti ca ret, Ener ji, Ta biî Kay nak lar, Bil gi ve Tek no lo -
ji Ko mis yo nu na, esas ko mis yon ola rak da Ko mis yo nu mu za ha va le edil miş tir.

Baş kan lık ça 22 nci Ya sa ma Dö ne min de, “Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rı sı (1/1138)” 15/11/2005
ta ri hin de esas ko mis yon ola rak Ada let Ko mis yo nu na ha va le edil miş tir. Ko mis yon ca, 1/12/2005 ta rih -
li top lan tı sın da Ta sa rı nın ge ne li üze rin de ki gö rüş me ler ya pıl mış tır. Ta sa rı, üze rin de ay rın tı lı ça lış -
ma lar ya pıl ma sı ama cıy la beş ki şi den olu şan Alt Ko mis yo na ha va le edil miş tir.

Ta sa rı, Alt Ko mis yon ça lış ma la rın da de ğer len di ril me si ama cıy la 2/12/2005 ta ri hin de; il gi li ka -
mu ku rum ve ku ru luş la rı na, üni ver si te le re, Tür ki ye Oda lar ve Bor sa lar Bir li ği ne, Ti ca ret ve Sa na yi
Oda la rı na, Ti ca ret Oda la rı na, Sa na yi Oda la rı na, Ti ca ret Bor sa la rı na, De niz Ti ca ret Oda la rı na, ba ro -
la ra ve di ğer il gi li si vil top lum ku ru luş la rı na gön de ril miş tir. 

Alt Ko mis yon, il gi li ka mu ku rum ve ku ru luş la rı nın, il gi li si vil top lum ku ru luş la rı nın ve ti ca ret
hu ku ku ala nın da ih ti sas sa hi bi olan aka de mis yen le rin ka tı lım la rıy la, Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rı sı -
nın gö rüş me le ri ne 6/12/2005 ta ri hin de baş la mış, yap tı ğı kırk tan faz la top lan tı so nun da ça lış ma la rı nı
14/6/2006 ta ri hin de ta mam la ya rak ra po ru nu Ko mis yon Baş kan lı ğı na sun muş tur. 

Ko mis yon, Alt Ko mis yo nun ka bul et ti ği met ni esas ala rak, yu ka rı da be lir ti len ka tı lım cı la rın iş -
ti rak le riy le yap mış ol du ğu on iki top lan tı da Ta sa rı yı gö rüş müş ve 3/5/2007 ta rih li ve 123 sa yı lı ka -
ra rıy la dü zen le miş ol du ğu ra po ru ve met ni Baş kan lı ğa sun muş tur. An cak ya sa ma dö ne mi so na
er di ğin den Ta sa rı hü küm süz kal mış tır.

Ko mis yo nu muz, Hü kü me ti tem si len Ada let Ba ka nı Meh met Ali ŞA HİN ile Ada let Ba kan lı ğı
tem sil ci le ri nin ka tı lı mıy la 24/10/2007 ta rih li 3 ün cü ve 26/12/2007 ta rih li 8 in ci top lan tı la rın da Türk
Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rı sı nın 22 nci ya sa ma dö ne mi ne ait ko mis yon ra po ru nu ve met ni ni gö rüş müş -
tür. Bü tün gö rüş me ler tu ta na ğa bağ lan mış tır. Ko mis yo nu muz da, mü za ke re ler sı ra sın da aşa ğı da be -
lir ti len gö rüş ler ifa de edil miş tir. 

Türk Ti ca ret Ka nu nu ile Borç lar Ka nu nu nun dü zen len di ği ko nu lar iti ba riy le bir bir le ri ile ben- 
zer lik ler içer me le ri, Borç lar Ka nu nu nun Türk Ti ca ret Ka nu nu na gö re ge nel ni te lik te ol ma sı, Borç lar
Ka nu nu Ta sa rı sı nın Ba kan lar Ku ru lun da im za ya açıl mış ol ma sı ve her iki Ka nun Ta sa rı sı ara sın da
yek ne sak lı ğın sağ lan ma sı ve bir bir le ri ile uyum suz hü küm le rin yer al ma ma sı ama cıy la, Türk Ti ca ret
Ka nu nu Ta sa rı sı nın Ko mis yon gö rüş me le ri nin Borç lar Ka nu nu Ta sa rı sı nın Ko mis yon da gö rü şül me -
si ne ka dar er te len me si ge rek ti ği ifa de edil miş tir. Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rı sı nın uy gu la ma usul ve
esas la rı nı dü zen le yen Türk Ti ca ret Ka nu nu nun Yü rür lü ğü ve Uy gu la ma Şek li Hak kın da Ka nun Ta -
sa rı sı nın ha len Ko mis yon da ol du ğu, bu ta sa rı la rın bir bir le ri nin ay rıl maz par ça la rı ol du ğu ve bun la -
rın Ge nel Ku rul da eş za man lı gö rü şül me si ge rek ti ği ifa de edil miş tir. Ay rı ca Türk Ti ca ret Ka nu nu
Ta sa rı sı na iliş kin 22 nci ya sa ma dö ne mi ko mis yon ra po ru ve met ni nin İç tü zü ğün 77 nci mad de si çer -
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çe ve sin de ay nen ka bul edil me si ha lin de, 23 ün cü ya sa ma dö ne mi Ada let Ko mis yo nu nun ira de si nin
bu Ta sa rı ya yan sı ma ya ca ğı, Ta sa rı da ek sik lik ler ol ma sı na rağ men üze rin de ge rek li in ce le me ve de -
ğer len dir me ler ya pıl ma dan Ge nel Ku rul da gö rü şül me ye baş la na ca ğı ve bu ek sik lik le rin bü yük bir kıs -
mı nın ise Ge nel Ku rul da gi de ril me si nin müm kün ol ma dı ğı di le ge ti ril miş tir.

Ko mis yon gö rüş me le rin de ay rı ca aşa ğı da ki gö rüş le re de yer ve ril miş tir. Yü rür lük te bu lu nan
Türk Ti ca ret Ka nu nunun, kü re sel le şen dün ya nın ge rek le ri ne ce vap ve re mez ha le gel di ği, söz ko nu -
su Ta sa rı nın ti ca ret hu ku ku ala nın da uz man laş mış aka de mis yen ler ta ra fın dan beş yıl sü ren uzun ça -
lış ma lar so nu cun da ha zır lan dı ğı, 22 nci ya sa ma dö ne min de Ta sa rı hak kın da de tay lı in ce le me ve
gö rüş me ler ya pıl dı ğı ve bun la rın ne ti ce ten ra por ve met ne bağ lan dı ğı, Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rı -
sı nın ih ti yaç la rı ve ek sik lik le ri gi der mek ama cıy la va kit ge çi ril mek si zin Ge nel Ku rul da gö rü şül me -
si ge rek ti ği, ek sik lik le rin Ge nel Ku rul da öner ge ler le gi de ri le bi le ce ği ve Ta sa rı nın İç tü zü ğün 77 nci
mad de si çer çe ve sin de oy lan ma sı ge rek ti ği di le ge ti ril miş tir. 

Par la men to hu ku ku na ege men “is tim rar/sü rek li li k”, “ya sa ma eko no mi si ” il ke le ri, dü zen le me
ala nın da ra po ru te mel den sar sa cak ye ni ge liş me le rin yok lu ğu ve ben ze ri ne den ler le 22 nci Ya sa ma
Dö ne mi Ada let Ko mis yo nu ra po ru ve me tni nin ay nen ka bu lü nün da ha ye rin de ola ca ğı, ge rek me si ha -
lin de par ti tem sil ci le ri nin ka tı lı mı ile te şek kül ede cek bir ça lış ma gru bun ca ha zır la na cak öner ge ler -
le ve di ğer öner ge ler le Ge nel Ku rul da de ği şik lik ler ya pı la bi le ce ği gö rü şü ağır lık ka zan mış tır. 

Yet ki si, ge ne li üze rin de mü za ke re ile sı nır lı ve mad de ler üze rin de ta sar ruf im ka nın dan yok sun
ko mis yon, üye le rin te mel ka nu nu bü tün yön le riy le in ce le me si için uzun bir za man fır sa tı ta nı mış,
iki top lan tı ic ra et miş, hat ta bu amaç la bir top lan tı yı da ip tal et miş tir. Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rı sı,
1957 ta ri hin den bu ya na olu şan uy gu la ma ve teo ri bi ri ki mi nin te mel ku ra la yan sı tıl ma sı nı amaç la -
yan bir ya sa ma fa ali ye ti dir. Ar dın da cid di bir bi lim ve uy gu la ma ku ru lu nun yıl la rı alan ça lış ma sı ve
si ya set ku ru mu nun ku ru cu, ol gun laş tı rı cı ve dö nüş tü rü cü ira de si var dır. İk ti da rı ile mu ha le fe ti ile 22
nci dö nem Ada let Ko mis yo nu üye le ri nin sa bır, fe da kar lık ve cehd is te yen an lam lı ça lış ma sı na atıf,
ku rum sal ada bın ve ne za ke tin ka çı nıl maz ge re ği dir. Ta sa rı nın bü yük, çok yön lü ve top lu bir ih ti ya -
cı kar şı la ya ca ğı da açık tır.

Hiç bir dü şün ce ve ku ral ta sa rı mı, mü kem me le eri şe mez. Bu bir ev rim ka nu nu dur. 23 ün cü dö -
nem Ya sa ma Or ga nı nın da -Ko mis yo nu ve Ge nel Ku ru lu ile- bu ça ba ya el bet te  ki ka ta bi le cek le ri
ola cak tır. Ge nel Ku rul mü za ke re le ri ön ce sin de fii li ve te amü li bir ça lış ma gru bu, bu yön de ki kat kı -
nın bir di na mi ği ola bi lir. Bu ça lış ma da, ko mis yon aşa ma sın da ya pı lan ge ne li üze rin de ki mü za ke re -
ler, ra po ra dü şü le cek kar şı oy lar, Ko mis yo nu mu za ulaş mış ve ya ula şa cak olan dü şün ce ve öne ri ler,
ra po ra yö ne lik bi lim sel ve eleş ti rel ya yın lar el bet te  ki de ğer len di ri le bi le cek tir. 

1540 mad de den olu şan bir te mel ka nun pro je si nin, bu dö nem de ye ni den ve silbaş tan ele alın ma -
sı, ras yo nel ça lış ma il ke le riy le bağ daş tı rı la maz. As lo lan ön ce ki dö nem de ger çek le şen ve ri mi ve bu
dö nem de ki kat kı yı bir leş ti re bi len çö zü mü var et mek tir. Şu an da ya pı lan da bu dur. 

Ta sa rı ile il gi li ola rak 22 nci Ya sa ma Dö ne mi Ada let Ko mis yo nu ra por ve me tn i, İç tü zü ğün yol la -
ma ya pı lan 77 nci mad de si hük mü uya rın ca Ko mis yo nu muz ca oy çok lu ğu ile ay nen ka bul edil miş tir. 

Ra po ru muz, Ge nel Ku ru la su nul mak üze re Baş kan lı ğı nı za say gı ile arz olu nur.

Baş kan Baş kan ve ki li Söz cü
Ah met İyi ma ya Hak kı Köy lü Meh met Emin Ek men

An ka ra Kas ta mo nu Bat man
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Kâ tip Üye Üye
İlk nur İn ce öz Ah met Ay dın Ha lil Ün lü te pe

Ak sa ray Adı ya man Af yon ka ra hi sar
(Mu ha le fet şer hi ek li dir)

Üye Üye Üye

Ze ke ri ya As lan Os man Er tuğ rul Yıl maz Tunç
Af yon ka ra hi sar Ak sa ray Bar tın

(Mu ha le fet şer him ek li dir)

Üye Üye Üye

Ay la Akat Ata Fa tih Me tin Meh met Tun çak

Bat man Bo lu Bur sa

(Mu ha li fim) (Son top lan tı ya ka tıl ama dı)

Üye Üye Üye

Meh met Sa lih Er do ğan Ce lal Er bay Vey si Kay nak

De niz li Düz ce Kah ra man ma raş

(Son top lan tı ya ka tıla ma dı)

Üye Üye Üye

Me tin Ço ba noğ lu Ali Öz türk İh san Ko ca
Kır şe hir Kon ya Ma lat ya

(Mu ha le fet şer him ek li dir)

Üye Üye Üye

Ali Rı za Öz türk İsa Gök Mus ta fa Ha ma rat
Mer sin Mer sin Or du

(Mu ha le fet şer him ek te dir) (Mu ha li fim)

Üye Üye Üye

Rah mi Gü ner Rıd van Yal çın Yah ya Ak man
Or du Or du Şan lı ur fa

(Son top lan tı ya ka tıl ama dı) (Mu ha le fet şer him ek li dir)

Üye

Ali İh san Kök türk
Zon gul dak

(Muhalefet şerhim vardır)
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KAR ŞI OY
Türk Ti ca ret Ka nu nu nun İç tü zü ğün 77. ma dde si uya rı nca Ada let Ko mis yo nun da gö rü şül me si -

ne iliş kin alı nan ka rar, İç tü zük hü küm le riy le bağ daş ma dı ğı gi bi Par la men to uy gu la ma la rı mı za ve de -
mok ra si an la yı şı na da ay kı rı dır. Şöy le ki;

Ta sa rı 22. Dö nem de Ada let Ko mis yo nun ca gö rü şül müş, an cak Sı ra Sa yı sı alıp bas tı rı la rak da -
ğı tıl ma mış tır. Bas tı rı la rak da ğı tıl ma yan Ko mis yon Ra po ru nun TBMM İç tü zü ğü nün 77. mad de si kap -
sa mın da de ğer len di ril me si ye ni İç tü zük ih da sı an la mı na gel mek te dir. Ay rı ca bu uy gu la ma TBMM
İç tü zü ğü nün bun dan son ra ki uy gu la ma la rı açı sın dan da bir ge le nek oluş tu ra ca ğın dan, di ğer ya sa yap -
ma sü reç le ri ni de sa kat la ya ca ğı aşi kâr dır.

Ya sa yap mak Ya sa ma Or ga nı nın gö re vi dir. An cak, Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rı sı ör ne ğin de, bu
as li gö rev Ya sa ma Or ga nı üye le ri ta ra fın dan de ğil, ya sa ma dı şı bir ça lış ma nın ürü nü ola rak or ta ya çık -
mış tır. Son dö nem Ada let Ko mis yo nu üye le ri için de 22. Dö nem den ka lan tek bir üye bu lun mak ta -
dır, ge ri ye ka lan 24 üye ye ni se çil miş ler dir. Do la yı sıy la 22. Dö nem de ka bul edi len Türk Ti ca ret
Ka nu nu na iliş kin me tin ye te rin ce in ce len me ve de ğer len dir me ya pıl ma dan Ge nel Ku ru la in di ril miş -
tir. Hat ta bu in ce le me sü re sin ce mad de me tin le ri ni bi le oku ma fır sa tı ya ka la na ma mış tır.

Ta sa rı nın Av ru pa Bir li ği mük te se ba tı ile uyum ko nu sun da ek sik lik le ri olup, özel lik le hak sız re -
ka bet ve si gor ta cı lık gi bi ko nu lar da mük te se bat uyu mu son de re ce za yıf tır.

Tek no lo jik ge liş me le re uyum açı sın dan da ta sa rı yal nız ca şir ket le re Web si te si kur ma zo run lu -
lu ğun dan baş ka ca yü küm lü lük ler ge tir me mek te, elek tro nik ge nel ku rul lar, elek tro nik be yan lar, fa tu -
ra ya iti raz lar gi bi im kân lar dü şü nül me miş tir.

Türk Borç lar Ka nu nu Ta sa rı sı ile eş za man lı ve hat ta Tür k  Borç lar Ka nu nu nun ön ce lik le ele alınması
hu ku ki  bir ge rek li lik iken uyum sağ lan ma sı ko nu sun da so run çı ka ca ğı şim di den mu hak kak olan Borç -
lar Ka nunu na atıf la rı içe ren bir çok mad de nin mev cut Ta sa rı ya müp hem lik ka ta ca ğı mu hak kak tır.

Yi ne ta sa rı özel ka nun lar la uyum ko nu sun da da bü yük ek sik lik ler içer mek te Ban ka cı lık Ka nu nu,
Ser ma ye Pi ya sa sı Ka nu nu, Si gor ta cı lık Ka nu nu gi bi hu su s lar da uyum so run la rı or ta ya çı ka cak tır.

Ta sa rı da dil ve ifa de so ru nu gö rül mek te olup, Me de ni Ka nu nu ve mev cut dok tri ne ay kı rı ifa de
ve ter mi no lo ji fark lı lık la rı bu lun mak ta dır. Özel lik le Ta sa rı nın ikin ci ki ta bı olan Ti ca ret Şir ket le ri nin
ter mi no lo jik ha ta la rı ku rul, tek ki şi lik yö ne tim ve ben ze ri ko nu lar da ki an la tım bo zuk luk la rı nın hem
uy gu la ma da hem de iç ti hat lar da cid di so run ya ra ta ca ğı mu hak kak tır.

Kıy met li Ev rak Ki ta bın da pek de ği şik lik ya pıl ma dı ğı be yan edil miş ol ma sı na rağ men “çek te
öde me ya sa ğı ta li ma tı nı n” kal dı rıl mış ol ma sı gi bi, yer kav ra mı nın bu Ta sa rı da da so run ola rak kal -
dı ğı iç ti hat lar da da bü yük so run ya ra ta cak olan “ke şi de ci ” ye ri ne, “dü zen le ye n” söz cü ğü nün kul la -
nıl ma sı nın kıy met li ev rak ki ta bın da so run ya ra ta ca ğı mu hak kak tır.

Ta sa rı da, Ser ma ye Pi ya sa sı Ka nu nu ve il gi li özel ka nun lar la ge rek li uyum ve bağ lan tı nın sağ -
la na ma ma sı önem li bir ek sik lik tir. Hal ka açık or tak lık lar ve men kul kıy met le re iliş kin özel hu kuk hü -
küm le ri nin Türk Ti ca ret Ka nu nun da yer al ma ma sı da bu ek sik lik le ri göz ler önü ne ser mek te dir.

Al tın cı Ki tap ta yer alan Si gor ta Hu ku kun da ruh sat na me siz bir si gor ta cıy la ya pı lan söz leş me -
le rin yi ne ku mar ve ba his hü küm le ri ne ta bi tu tul ma sı, mev cut Ka nun da ki ha ta nın de vam et ti ği ni
gös ter mek te dir.

Yine çok cid di so run çı ka ra cak olan “te mi nat alt ına alı na cak ri zi ko la r” hu su sun da Ta sa rı hü -
küm le ri ile Si gor ta cı lık Ka nu nu ara sın da tam bir zıt lık bu lun ma sı Alt ıncı Ki ta bın önem li hu ku ki aç -
maz la rın dan dır.
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Ta sa rı da Ko ope ra tif ler ser ma ye şir ke ti gi bi ka bul edi le rek, ano nim şir ket ler gi bi bir leş me, bö -
lün me ve tür de ğiş tir me hü küm le ri ne ta bi tu tul muş tur. Bu dü zen le me, ko ope ra ti fler de ki te mel dü şün -
ce ye ters düş mek te dir ve ko ope ra tif le rin top lum sal amaç la rın dan uzak laş ma sı na ne den ola cak tır. 

Ta sa rı nın Ko mis yon da gö rü şü lüş şek li, ge niş kap sam lı dü zen le me ler içer me si, top lum sal ha ya -
tı dü zen le me si göz önün de tu tu lur sa, ye ter li bir in ce le me ya pı la ma dan Ge nel Ku ru la in di ril me sin de
ace le ci dav ra nıl dı ğı gö rül mek te dir. İçer di ği ek sik lik ler, ti ca ri ya şam da var olan ek sik lik le ri kar şı la -
ya ma ma sı, te mel ya sa olan Borç lar Ya sa sın dan ön ce TBMM’ ye su nul ma sı ve di ğer ya sa lar la uyum -
suz luk lar içer me si ne de niy le Ta sa rı ya kar şı yız.

Ha lil Ün lü te pe İsa Gök Ali Rı za Öz türk
Af yon ka ra hi sar Mer sin Mer sin

Ali İh san Kök türk
Zon gul dak

KARŞI OY
Türk Ti ca ret Ka nu nu ta sa rı sı na aşa ğı da ki ne den ler den do la yı kar şı yız. Kar şı oy ya zı mı zı arz

edi yo ruz.
Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rı sı Ada let Ko mis yo nun da İç tü zü ğün 77. mad de si ne gö re mad de le ri -

ne de ği nil me den ge ne li üze rin de gö rüş me ya pıl dık tan son ra oy çok lu ğu ile ge nel ku ru la gön de ril me -
si ne 26/12/2007 ta rih li ko mis yon top lan tı sın da ka rar alın mış tır.

Cum hu ri yet ta ri hi mi zin 3. Ti ca ret Ka nu nu ola cak olan ta sa rı ko mis yo nu muz ca ve ya alt ko mis -
yon da hız lı bir şe kil de in ce len dik ten, mad de le ri ko mis yon ca de ğer len di ril dik ten sonra ge nel ku ru la
git me si da ha uy gun olur du. Ge nel Ku ru lun ya pı sı ge re ği bu ta sa rı nın de ğiş me si ge re ken mad de le ri -
ni bu ra da dü zelt mek pek müm kün ol ama mak ta dır.

Ge ne li iti ba rı ile bu ta sa rı Av ru pa Bir li ği ne ke sin üye ola cak mış sai ki ile ha zır lan mış tır. Oy sa Av -
ru pa Bir li ği ne gi ri lip gi ril me ye ce ği he nüz bel li de ğil dir. AB hu ku ku he nüz tam otur ma mış, AB hu -
ku ku ge li şen bir hu kuk tur, he nüz sü reç ta mam lan ma mış tır.

Tek no lo jik ge liş me le re uyum sağ la ma ko nu sun da ek sik lik ler mev cut tur. Ta sa rı da ha ay rın tı lı
hü küm ler içer me si ge rek mek te dir. Bu ha liy le sırf şir ket le re web si te si kur ma zo run lu lu ğu dı şın da bir
şey ge tir me mek te, elek tro nik ge nel ku rul lar, fa tu ra ya iti ra zın elek tro nik be yan la ya pı la bil me si ta sa -
rı da yer al ma lı idi.

Türk Borç lar Ka nu nu ve Türk Ti ca ret Ka nu nu Me de ni Ka nu nun ay rıl maz bir par ça sı dır. Türk
Borç lar Ka nu nu ile Ti ca ret Ka nu nu uyum içe ri sin de ol ma lı dır. Ça lış ma la rı de vam eden Borç lar
Ka nu nu ta sa rı sı eş za man lı ola rak Türk Ti ca ret Ka nu nu ile bir lik te gö rü şü le bil se bu iki ka nun ara -
sın da ki ol ma sı ge re ken uyum sağ la na bi lir di. Da ha son ra gün de me ge le cek olan TBK ta sa rı sı ara sın -
da dil, ifa de ve özel lik le TMK  mad de 5’te ya pı lan yol la ma uya rın ca uy gu lan ma sı ge re ken ge nel
ni te lik li hü küm ler ara sın da önem li ba zı uyum suz luk lar or ta ya çı ka cak tır.

Özel ka nun ni te li ğin de olan (Ser ma ye Ku ru lu Pi ya sa sı Ka nu nu, Si gor ta cı lık Ka nu nu, Ban ka cı -
lık Ka nu nu gi bi) ka nun la ra uyum ko nu sun da da ha faz la özen gös te ril me si ge re kir di.

6762 Sa yı lı Türk Ti ca ret Ka nu nu ye ri ne ye ni bir ka nun yap mak la 50 yıl dır ba şa rıy la uy gu lan -
mış ve bir çok ic ti hat oluş tur muş bir bi ri kim bo şa gi de cek tir.

Me tin Ço ba noğ lu Rıd van Yal çın Os man Er tuğ rul
Kır şe hir Or du Ak sa ray
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KAR ŞI OY YA ZI SI
Ada let Ko mis yo nun da tar tı şı lıp Ge nel Ku rul gün de mi ne gön de ril me si ka rar laş tı rı lan Türk Ti ca -

ret Ka nu nu Ta sa rı sı na, aşa ğı da ki ge rek çe ler den ötü rü kar şı çı kı yo ruz. Bu bağ lam da, mu ha le fet şer -
hi mi zi Ko mis yon Ma ka mı na arz edi yo ruz.

Türk Ti ca ret Ka nu nu nun, de ği şen dün ya ko şul la rı, kü re sel leş me ve açık eko no mik ya pı ya gö re
ye ni len me si ih ti ya cı; yıl lar dan be ri ge rek hu kuk çev re le rin de ge rek se de ti ca ret er bap la rı ta ra fın dan
sık ça de ğer len di ri len bir ko nu ola gel miş tir. Fa kat ne ya zık ki, il gi li ka nu nun ye ni len me si sü rek li er -
te len miş olup, ye ni ka nun ya pı mı na ka rar ve ril me sin den iti ba ren de uzun yıl lar alan bir ha zır lık
sü re ci ne gi ril miş tir.

Ön ce lik le, beş yıl gi bi uzun bir sü re nin ürü nü ol ma sı ha se biy le ve söz ko nu su beş yıl bo yun ca
ül ke miz de ya pı lan ya pı sal re form lar dan ötü rü, mev cut tas lak ih ti yaç la rı tam ola rak kar şı la ma mak ta -
dır. Şim di ye ka dar hü kü me tin ken di si ya sa la rı doğ rul tu sun da gün de mi ne al ma dı ğı ve şu an da da ale -
la ce le ka nun laş tır ma ya ça lış tı ğı Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rı sı nın, ye ni den de ğer len di ril me si
gün cel len me si ge rek mek te dir.

Öte yan dan, Ba kan lar Ku ru lun da im za ya açıl dı ğı nı bil mek te ol du ğu muz Borç lar Ka nu nu Ta sa rı -
sı, Ada let Ko mis yo nu na ge lip tar tı şıl ma dan ve ra po ru oluş tu ru lup Ge nel Ku ru la gön de ril me den, Türk
Ti ca ret Ka nu nu nun bir an ön ce ka rar laş tı rı lıp ra po ru nun ya zıl ma sı, bir bi riy le doğ ru dan iliş ki li olan bu
iki ka nun ara sın da çe liş ki ler ya ra ta bi le cek tir. Asıl ol ma sı ge re ken, Borç lar Ka nu nu Ta sa rı sı nın aka bin -
de alt ko mis yon da ye ni den de ğer len di ri lip, gün cel ih ti yaç la ra gö re gün cel len me si ol ma lı dır.

Bu bağ lam da, Türk Ti ca ret Ka nu nu Ta sa rı sı nın, hiç ol maz sa Ge nel Ku rul da ol duk ça ay rın tı lı
ola rak ele alı nıp öner ge ler le güç len di ril me si ge rek mek te dir. Sos yal dev let il ke si nin güç len di ril me si
ve adil re ka bet ko şul la rı oluş tu rul ma sı ile Ka nun Ta sa rı sı nın geç me si, ül ke miz için önem li bir ge liş -
me ola cak tır.

02/01/2008
Ay la Akat Ata

Bat man
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HÜKÜMETÝN TEKLÝF ETTÝÐÝ METÝN
TÜRK TÝCARET KANUNU TASARISI

BAÞLANGIÇ
A) Kanunun uygulama alaný
I - Ticarî hükümler
MADDE 1 - (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayýlý Türk Medenî Kanu-

nunun ayrýlmaz bir parçasýdýr. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticarî iþletmeyi ilgilendiren iþlem ve
fiillere iliþkin diðer kanunlarda yazýlý özel hükümler, ticarî hükümlerdir.

(2) Mahkeme, hakkýnda ticarî bir hüküm bulunmayan ticarî iþlerde, ticarî örf ve âdete, bu da
yoksa genel hükümlere göre karar verir.

II - Ticarî örf ve âdet
MADDE 2 - (1) Kanunda aksine bir hüküm yoksa, ticarî örf ve âdet olarak kabul edildiði be-

lirlenmedikçe, teamül, mahkemenin yargýsýna esas olamaz. Ancak, irade açýklamalarýnýn yorumun-
da teamüller de dikkate alýnýr.

(2) Bir bölgeye veya bir ticaret dalýna özgü ticarî örf ve âdetler genel olanlara üstün tutulur. Ýl-
gililer ayný bölgede deðillerse, kanunda veya sözleþmede aksi öngörülmedikçe, ifa yerindeki ticarî
örf ve adet uygulanýr.

(3) Ticarî örf ve adet, tacir sýfatýný haiz bulunmayanlar hakkýnda ancak onlar tarafýndan bilin-
diði veya bilinmesi gerektiði takdirde uygulanýr.

III - Ticarî iþler
MADDE 3 - (1) Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticarî iþletmeyi ilgilendiren bütün iþ-

lem ve fiiller ticarî iþlerdendir.
IV - Ticarî davalar ve delilleri
1. Genel olarak
MADDE 4 - (1) Her iki tarafýn da ticarî iþletmesiyle ilgili hususlardan doðan hukuk davalarý

ile taraflarýn tacir olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn;
a) Bu Kanunda;
b) Türk Medenî Kanununun, rehin karþýlýðýnda ödünç verme iþi ile uðraþanlar hakkýndaki 962

ilâ 969 uncu maddelerinde;
c) 22/4/1926 tarihli ve 818 sayýlý Borçlar Kanununun, bir iþletmenin satýlmasý veya diðeriyle

birleþtirilmesi hakkýndaki 179 ve 180, rekabet yasaðýna iliþkin 348 ve 352, yayýn sözleþmesine da-
ir 372 ilâ 385, itibar mektubu ve itibar emrini düzenleyen 399 ilâ 403, komisyonculuða iliþkin 416
ilâ 429, ticarî mümessiller ve diðer ticarî vekiller için öngörülmüþ bulunan 449 ilâ 456, havale hak-
kýndaki 457 ilâ 462, vediayý düzenleyen 463 ilâ 482 nci maddelerinde;

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta;
e) Borsa, sergi, panayýr ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diðer yerlere iliþkin özel hü-

kümlerde;
f) Bankalara, diðer kredi kuruluþlarýna, finansal kurumlara ve ödünç para verme iþleri hakkýn-

daki düzenlemelerde;
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öngörülen hususlardan doðan hukuk davalarý ticarî dava sayýlýr. Ancak; herhangi bir ticarî iþ-
letmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine iliþkin haklardan doðan davalar
bundan istisnadýr.

(2) Ticarî davalarda da deliller ile bunlarýn sunulmasý 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayýlý Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tâbidir.

2. Ticarî davalarýn görüleceði mahkemeler
MADDE 5 - (1) Aksine hüküm bulunmadýkça, dava olunan þeyin deðerine göre asliye hukuk

veya sulh hukuk mahkemesi ticarî davalara da bakmakla görevlidir.
(2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulu-

nan ve 4 üncü madde hükmünce ticarî sayýlan davalarla özel hükümler uyarýnca ticaret mahkeme-
sinde görülecek diðer iþlere asliye ticaret mahkemesinde bakýlýr. Bir yerde ticaret davalarýna bakan
birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iþ durumunun gerekli kýldýðý yerlerde Hâkimler ve Sav-
cýlar Yüksek Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçý münhasýran bu Kanundan
ve diðer kanunlardan doðan deniz ticaretine ve deniz sigortalarýna iliþkin hukuk davalarýna bakmak-
la görevlendirilebilir.

(3) Ýkinci fýkrada yazýlý durumlarda, sadece iki tarafýn isteklerine baðlý olmayan iþler hariç ol-
mak üzere, bir davanýn ticarî veya hukukî niteliði nedeniyle mahkemenin iþ alanýna girip girmedi-
ði, taraflarca sadece ilk itiraz þeklinde ileri sürülebilir. Ýlk itiraz haklý görüldüðü takdirde dosya il-
gili mahkemeye gönderilir. Kararýn sözlü bildirimi veya tebliði tarihinden itibaren on gün içinde
açýlacak davaya bu mahkeme bakmak zorundadýr; ancak, davaya, davanýn niteliðine göre uygulan-
masý gerekli olan usul ve kanun hükümlerini uygular. Ticarî bir davanýn hukuk mahkemesi, ticarî
olmayan bir davanýn ticaret mahkemesi tarafýndan görülmesi hükmün bozulmasý için yalnýz baþýna
yeterli bir sebep oluþturmaz.

(4) Görevsizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi hâlinde yapýlacak iþlemlere ve bunlarýn tâbi
olduklarý sürelere iliþkin usul hükümleri, iþ alanýna ait ilk itirazýn kabulü hâlinde de uygulanýr.

B) Çeþitli hükümler
I - Zamanaþýmý
MADDE 6 - (1) Ticarî hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaþýmý süreleri, Kanunda

aksine düzenleme yoksa, sözleþme ile deðiþtirilemez.
II - Teselsül karinesi
MADDE 7 - (1) Ýki veya daha fazla kiþi, içlerinden yalnýz biri veya hepsi için ticarî niteliði ha-

iz bir iþ dolayýsýyla, diðer bir kimseye karþý birlikte borç altýna girerse, kanunda veya sözleþmede
aksi öngörülmemiþse müteselsilen sorumlu olurlar.

(2) Ticarî borçlara kefalet hâlinde, hem asýl borçlu ile kefil, hem de kefiller arasýndaki iliþki-
lerde de birinci fýkra hükmü geçerli olur.

III - Ticarî iþlerde faiz
1. Faiz oraný
MADDE 8 - (1) Ticarî iþlerde faiz oraný serbestçe belirlenir.

(2) Ticarî iþlerde, kanunî ana para ve temerrüt faizi hakkýnda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanýr.
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2. Bileþik Faiz
MADDE 9 - (1) Üç aydan aþaðý olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar fa-

iz yürütülmesi þartý, yalnýz cari hesaplarla, borçlu yönünden ticarî iþ niteliðindeki ödünç sözleþme-
lerinde geçerlidir.

3. Faizin baþlangýcý
MADDE 10 - (1) Aksine sözleþme yoksa, ticarî bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli

bir vade yoksa ihtar gününden itibaren iþlemeye baþlar.
BÝRÝNCÝ KÝTAP
Ticarî Ýþletme

BÝRÝNCÝ KISIM
Tacir

A) Ticarî iþletme
1. Bütünlük ilkesi
MADDE 11 - (1) Ticarî iþletme, esnaf iþletmesi için öngörülen sýnýrý aþan düzeyde gelir sað-

lamayý hedef tutan faaliyetlerin devamlý ve baðýmsýz þekilde yürütüldüðü iþletmedir.
(2) Ticarî iþletme ile esnaf iþletmesi arasýndaki sýnýr, Bakanlar Kurulunca çýkarýlacak kararna-

mede gösterilir.
(3) Ticarî iþletme bir bütün hâlinde devredilebilir ve diðer hukukî iþlemlere konu olabilir. De-

vir sözleþmesinin, aksi öngörülmemiþse duran malvarlýðýný, iþletme deðerini (peþtemalîyeyi), kira-
cýlýk hakkýný, ticaret unvaný ile diðer fikrî mülkiyet haklarýný ve sürekli olarak iþletmeye özgülenen
malvarlýðý unsurlarýný içerdiði kabul olunur. Bu sözleþme yazýlý olarak yapýlýr.

B) Tacir
I - Gerçek kiþiler
1. Genel olarak
MADDE 12 - (1) Bir ticarî iþletmeyi, kýsmen de olsa, kendi adýna iþleten kiþiye tacir denir.
(2) Bir ticarî iþletmeyi kurup açtýðýný, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diðer ilân araçla-

rýyla halka bildirmiþ veya iþletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilân etmiþ olan kimse,
fiilen iþletmeye baþlamamýþ olsa bile tacir sayýlýr.

(3) Bir ticarî iþletme açmýþ gibi, ister kendi adýna, ister adî bir þirket veya her ne suretle olur-
sa olsun hukuken var sayýlmayan diðer bir þirket adýna ortak sýfatýyla iþlemlerde bulunan kimse, iyi-
niyetli üçüncü kiþilere karþý tacir gibi sorumlu olur.

2. Küçük ve kýsýtlýlar
MADDE 13 - (1) Küçük ve kýsýtlýlara ait ticarî iþletmeyi bunlarýn adýna iþleten veli ve vasi, ta-

cir sayýlmaz. Tacir sýfatý, temsil edilene aittir. Ancak, kanunî temsilci ceza hükümlerinin uygulan-
masý yönünden tacir gibi sorumlu olur.

3. Ticaret yapmaktan yoksun býrakýlanlar
MADDE 14 - (1) Kiþisel durumlarý ya da yaptýðý iþlerin niteliði nedeniyle yahut meslek ve gö-

revleri dolayýsýyla, kanundan veya bir yargý kararýndan doðan bir yasaða aykýrý bir þekilde ya da
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baþka bir kiþinin veya resmî bir makamýn iznine gerek olmasýna raðmen izin veya onay almadan bir
ticarî iþletmeyi iþleten kiþi de tacir sayýlýr.

(2) Birinci fýkraya aykýrý hareketin doðurduðu hukukî, cezaî ve disipline iliþkin sorumluluk
saklýdýr.

4. Esnaf
MADDE 15 - (1) Ýster gezici olsunlar, ister bir dükkanda veya bir sokaðýn belirli yerlerinde sa-

bit bulunsunlar, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalýþmasýna dayanan ve geliri 11 in-
ci maddenin ikinci fýkrasý uyarýnca çýkarýlacak kararnamede gösterilen sýnýrý aþmayan sanat ve tica-
retle uðraþanlar tacir deðildir. Ancak, tacirlere özgü 20 ve 53 üncü maddeler ile Türk Medenî Ka-
nununun 950 nci maddesinin ikinci fýkrasý hükmü bunlara da uygulanýr.

II - Tüzel kiþiler
MADDE 16 - (1) Ticaret þirketleriyle, amacýna varmak için ticarî bir iþletme iþleten dernekler,

vakýflar ve kendi kuruluþ kanunlarý gereðince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticarî
þekilde iþletilmek üzere Devlet, il, belediye gibi kamu tüzel kiþileri tarafýndan kurulan, kurum ve
kuruluþlar da tacir sayýlýrlar.

(2) Devlet, il ve belediye gibi kamu tüzel kiþileri ile kamu yararýna çalýþan dernekler ve geliri-
nin yarýsýndan fazlasýný kamu görevi niteliðindeki iþlere harcayan vakýflar, bir ticarî iþletmeyi, ister
doðrudan doðruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve iþletilen bir tüzel kiþi eliyle iþ-
letsinler, kendileri tacir sayýlmazlar.

III - Donatma iþtiraki
MADDE 17 - (1) Tacire iliþkin hükümler donatma iþtirakine de uygulanýr.
C) Tacir olmanýn hükümleri
I - Genel olarak
MADDE 18 - (1) Tacir, her türlü borçlarý sebebiyle iflâsa tâbi olduðu gibi, kanun hükümleri-

ne uygun olarak, bir ticaret unvaný seçmek ve kullanmakla, ticarî iþletmesini ticaret siciline tescil
ettirmekle ve ticarî defterleri de tutmakla yükümlüdür.

(2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iþ adamý gibi hareket etmesi gerekir.
(3) Tacirler arasýnda, diðer tarafý temerrüde düþürmeye, sözleþmeyi feshe veya sözleþmeden

dönmeye iliþkin bildirim veya ihtarlar noter aracýlýðýyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güven-
li elektronik imzayý içeren bir yazý ile yapýlýr.

(4) Tacir sýfatýna baðlý olan diðer hükümler saklýdýr.
II - Özel olarak
1. Ticaret karinesi
MADDE 19 - (1) Bir tacirin borçlarýnýn ticarî olmasý asýldýr. Ancak; gerçek kiþi olan bir tacir,

iþlemi yaptýðý anda bunun ticarî iþletmesiyle ilgili olmadýðýný diðer tarafa açýkça bildirdiði veya iþin
ticarî sayýlmasýna durum elveriþli olmadýðý takdirde borç adî sayýlýr.

(2) Taraflardan yalnýz biri için ticarî iþ niteliðinde olan sözleþmeler, Kanunda aksine hüküm bu-
lunmadýkça, diðeri için de ticarî iþ sayýlýr.



---- 575 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

2. Ücret isteme hakký

MADDE 20 - (1) Tacir olan veya olmayan bir kiþiye, ticarî iþletmesiyle ilgili bir iþ veya hiz-
met görmüþ olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayrýca, tacir verdiði avanslar ve yaptýðý giderler
için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanýr.

3. Fatura ve teyit mektubu

MADDE 21 - (1) Ticarî iþletmesi baðlamýnda bir mal satmýþ, üretmiþ, bir iþ görmüþ veya bir
menfaat saðlamýþ olan tacirden, diðer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiþ ise
bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.

(2) Bir fatura alan kiþi aldýðý tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanýn içeriði hakkýnda bir
itirazda bulunmamýþsa bu içeriði kabul etmiþ sayýlýr.

(3) Sözlü olarak, telefon veya telgrafla kurulan sözleþmelerin veya yapýlan açýklamalarýn içe-
riðini doðrulayan bir yazýyý alan kiþi, aldýðý tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunma-
mýþsa, teyit mektubunun yapýlan sözleþmeye ve açýklamalara uygun olduðunu kabul etmiþ sayýlýr.

4. Ücret ve sözleþme cezasýnýn indirilmesi

MADDE 22 - (1) Tacir sýfatýný haiz bir borçlu, Borçlar Kanununun 104 üncü maddesinin ikin-
ci fýkrasýyla 161 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda ve 409 uncu maddesinde yazýlý hâllerde, fahiþ
olduðu iddiasýyla bir ücret veya sözleþme cezasýnýn indirilmesini mahkemeden isteyemez.

5. Ticarî satýþ ve trampa

MADDE 23 - (1) Bu maddedeki özel hükümler saklý kalmak þartýyla, tacirler arasýndaki satýþ
ve trampalarda da Borçlar Kanununun satýþ ve trampa sözleþmesine iliþkin hükümleri uygulanýr.

a) Sözleþmenin niteliðine, taraflarýn amacýna veya malýn cinsine göre satýþ sözleþmesinin kýsým
kýsým yerine getirilmesi mümkün veya bu þartlarýn bulunmamasýna raðmen alýcý kýsmen yapýlan tes-
limi, çekince ileri sürmeksizin kabul etmiþse, sözleþmenin yerine getirilmemesi nedeniyle alýcýnýn
haiz olduðu haklar yalnýz teslim edilmemiþ olan kýsým hakkýnda kullanýlabilir.

b) Alýcý mütemerrit olduðu takdirde satýcý, malýn satýþýna izin verilmesini mahkemeden isteye-
bilir. Mahkeme, satýþýn açýk artýrma yoluyla veya bu iþle yetkilendirilen bir kiþi aracýlýðýyla yapýl-
masýna karar verir. Satýcý isterse satýþ için yetkilendirilen kiþi, satýþa çýkarýlacak malýn niteliklerini
bir uzmana tespit ettirir. Satýþ giderleri satýþ bedelinden çýkarýldýktan sonra artan para, satýcýnýn ta-
kas hakký saklý kalmak þartýyla, satýcý tarafýndan alýcý adýna bir bankaya ve banka bulunmadýðý tak-
dirde notere býrakýlýr ve durum hemen alýcýya bildirilir.

c) Malýn ayýplý olduðu teslim sýrasýnda açýkça belli ise alýcý iki gün içinde durumu satýcýya bil-
dirmelidir. Açýkça belli deðilse alýcý malý teslim aldýktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya in-
celettirmekle ve bu inceleme sonucunda malýn ayýplý olduðu ortaya çýkarsa, haklarýný korumak için
durumu bu süre içinde satýcýya bildirmekle yükümlüdür. Diðer durumlarda Borçlar Kanununun 198
inci maddesinin ikinci ve üçüncü fýkralarý uygulanýr.

d) Borçlar Kanununun 207 nci maddesinde öngörülmüþ bulunan zamanaþýmý süresi tacirler
arasýndaki ticarî satýþlarda altý aydýr; bu süre azaltýlabilir.
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ÝKÝNCÝ KISIM

Ticaret Sicili

A) Kuruluþ

I - Genel olarak

MADDE 24 - (1) Ticaret sicili, ticaret ve sanayi odalarý veya ticaret odalarý tarafýndan tutulur.
Oda bulunmayan veya yeteri þekilde kurumlaþmamýþ odalarýn bulunduðu yerlerde ticaret sicili, Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlýðýnca belirlenecek bir oda tarafýndan tutulur.

(2) Ticaret siciline tescil ve ilân edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak depolandýðý ve elek-
tronik ortamda sunulabilen sicil bilgi bankasý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nezdinde kurulur.

(3) Ticaret sicili müdürlüðünün kurulmasýnda aranacak þartlar ve odalar arasýnda sicil iþlemle-
ri ile ilgili olarak varlýðý gerekli iþbirliðinin saðlanmasýna iliþkin esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakan-
lýðýnca çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenir.

II - Yönetim

MADDE 25 - (1) Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafýndan yönetilir. Ticaret sicili müdürü,
Tüzükte belirlenen nitelikleri haiz kiþiler arasýndan oda meclisi tarafýndan Sanayi ve Ticaret Bakan-
lýðýnýn uygun görüþü alýnarak atanýr. Ayný usulle sicil müdürlüðünün iþ hacmine göre, yeteri kadar
müdür yardýmcýsý görevlendirilir.

(2) Ticaret sicilinin tutulmasýndan doðan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen so-
rumludur. Devlet ve sicil görevlilerini atamaya yetkili kurum zararýn doðmasýnda kusuru bulunan-
lara baþvurur. Ticaret sicili müdürü ve yardýmcýlarý ile diðer personeli, görevleriyle ilgili suçlardan
dolayý kamu görevlisi gibi cezalandýrýlýr ve bunlara karþý iþlenmiþ suçlar kamu görevlisine karþý iþ-
lenmiþ sayýlýr.

(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, ticaret sicili müdürlüklerinin faaliyetlerini her zaman denetle-
meye ve gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Ticaret sicili müdürlükleri, adý geçen Bakanlýkça alý-
nan önlemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlüdür.

III - Tüzük

MADDE 26 - (1) Ticaret sicili müdürlüðünün kurulmasý, sicil defterlerinin tutulmasý, tescil zo-
runluluðunun yerine getirilmesine iliþkin usul ve esaslar, sicil müdürlerinin kararlarýna karþý itiraz
yollarý, sicil müdür ve yardýmcýlarý ile diðer personelde aranacak nitelikler, disiplin iþleri ile bu ko-
nuyla ilgili diðer esas ve usuller bir tüzükle düzenlenir.

B) Tescil

I - Þartlarý

1. Ýstem

MADDE 27 - (1) Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapýlýr. Resen veya yetkili
kurum veya kuruluþun bildirmesi üzerine yapýlacak tescillere iliþkin hükümler saklýdýr. Tescil aný-
nýn saptanmasýnda harç makbuzunun tarihi belirleyicidir. 34 üncü madde hükümleri saklýdýr.
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2. Ýlgililer

MADDE 28 - (1) Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukukî halefleri tarafýndan yetkili si-
cil müdürlüðüne yapýlýr.

(2) Bir hususun tescilini istemeye birkaç kimse zorunlu veya yetkili olduðu takdirde, kanunda ak-
sine hüküm bulunmadýkça, bunlardan birinin istemiyle yapýlan tescil tümü tarafýndan istenmiþ sayýlýr.

3. Ýstemin þekli

MADDE 29 - (1) Tescil istemi dilekçe ile olur.

(2) Dilekçe sahibi kimliðini ispat etmek zorundadýr. Dilekçedeki imza noterlikçe onaylanmýþ-
sa, ayrýca kimliðin ispatlanmasýna gerek yoktur.

4. Süre
MADDE 30 - (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadýkça, tescili isteme süresi onbeþ gündür.
(2) Bu süre, tescili gerekli iþlemin veya olgunun gerçekleþtiði; tamamlanmasý bir senet veya bel-

genin düzenlenmesine baðlý olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiði tarihten baþlar.
(3) Ticaret sicili müdürlüðünün yetki çevresi dýþýnda oturanlar için bu süre bir aydýr.
5. Deðiþiklikler
MADDE 31 - (1) Tescil edilmiþ hususlarda meydana gelen her türlü deðiþiklik de tescil olunur.
(2) Tescilin dayandýðý olgu veya iþlemler tamamen veya kýsmen sona erer veya ortadan kalkar-

sa sicildeki kayýt da kýsmen veya tamamen silinir.
(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir.
II - Sicil müdürünün görevleri
1. Ýnceleme görevi ve geçici tescil
MADDE 32 - (1) Sicil müdürü tescil için aranan kanunî þartlarýn var olup olmadýðýný incele-

mekle yükümlüdür.
(2) Tüzel kiþilerin tescilinde, özellikle þirket sözleþmesinin, emredici hükümlere aykýrý olup ol-

madýðý ve söz konusu sözleþmenin kanunun bulunmasýný zorunluluk olarak öngördüðü hükümleri
içerip içermediði incelenir.

(3) Tescil edilecek hususlarýn gerçeði tam olarak yansýtmalarý, üçüncü kiþilerde yanlýþ izlenim
yaratacak nitelik taþýmamalarý ve kamu düzenine aykýrý olmamalarý þarttýr.

(4) Çözümü bir mahkeme kararýna baðlý bulunan veya sicil müdürü tarafýndan kesin olarak tes-
cilinde duraksanan hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici olarak tescil olunur. Ancak, ilgililer üç ay
içinde mahkemeye baþvurduklarýný veya aralarýnda anlaþtýklarýný ispat etmezlerse geçici tescil resen
silinir. Mahkemeye baþvurulduðu takdirde kesinleþmiþ olan hükmün sonucuna göre iþlem yapýlýr.

2. Tescile davet ve ceza
MADDE 33 - (1) Tescili zorunlu olup da kanunî þekilde ve süresi içinde tescili istenmemiþ

olan veya 32 nci maddenin üçüncü fýkrasýndaki þartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdü-
rü, ilgilileri, belirleyeceði uygun bir süre içinde kanunî zorunluluklarýný yerine getirmeye veya o hu-
susun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadýðýný ispat etmeye çaðýrýr.
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(2) Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçýnma sebeplerini de
bildirmeyen kiþi, sicil müdürü tarafýndan ikiyüz Türk Lirasýndan dörtbin Türk Lirasýna kadar idarî
para cezasýyla cezalandýrýlýr.

(3) Süresi içinde kaçýnma sebepleri bildirildiði takdirde, sicilin bulunduðu yerde ticarî davalara
bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan bir
hususun bulunduðu sonucuna varýrsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder, aksi takdirde tescil is-
temini reddeder. Süresi içinde tescil isteminde bulunmayan veya kaçýnma sebeplerini bildirmeyen ki-
þinin ikinci fýkradaki cezayla cezalandýrýlmasý bu fýkra hükmünün uygulanmasýna engel oluþturmaz.

3. Ýtiraz
MADDE 34 - (1) Ýlgililer, tescil, deðiþiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdür-

lüðünce verilecek kararlara karþý, tebliðlerinden itibaren sekiz gün içinde, sicilin bulunduðu yerde
ticarî davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler.

(2) Bu itiraz mahkemece dosya üzerinden incelenerek karara baðlanýr. Ancak, sicil müdürünün
kararý, üçüncü kiþilerin sicilde kayýtlý bulunan hususlara iliþkin menfaatlerine aykýrý olduðu takdirde,
itiraz edenle üçüncü kiþi de dinlenir. Bunlar mahkemeye gelmezlerse dosya üzerinden karar verilir.

III - Açýklýk

MADDE 35 - (1) Tescil iþleminin dayanaklarý olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve
ilânlarý içeren gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaralarý yazýlarak sicil müdürlüðünce
saklanýr.

(2) Herkes ticaret sicilinin içeriðini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebi-
leceði gibi giderini ödeyerek bunlarýn onaylý suretlerini de alabilir. Bir hususun sicilde kayýtlý olup
olmadýðýna dair onaylý belge de istenebilir.

(3) Tescil edilen hususlar, kanun veya tüzükte aksine bir hüküm bulunmadýkça ilân olunur.

(4) Ýlân, Türkiye genelinde sicil kayýtlarýnýn ilânýna özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapýlýr.

IV - Sonuçlarý

1. Tescil ve ilânýn üçüncü kiþilere etkisi

MADDE 36 - (1) Ticaret sicili kayýtlarý nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kiþiler hakkýn-
da, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edildiði; ilânýn tamamý ayný nüshada yayýmlanma-
mýþ ise, son kýsmýnýn yayýmlandýðý günü izleyen iþ gününden itibaren hukukî sonuçlarýný doðurur. Bu
günler, tescilin ilâný tarihinden itibaren iþlemeye baþlayacak olan sürelere de baþlangýç olur.

(2) Bir hususun tescil ile beraber derhal üçüncü kiþiler hakkýnda sonuç doðuracaðýna veya sü-
relerin derhal iþleyeceðine iliþkin özel hükümler saklýdýr.

(3) Üçüncü kiþilerin, kendilerine karþý sonuç doðurmaya baþlayan sicil kayýtlarýný bilmedikle-
rine iliþkin iddialarý dinlenmez.

(4) Tescili zorunlu olduðu hâlde tescil edilmemiþ veya tescil edilip de ilâný zorunlu iken ilân
olunmamýþ bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiði ispat edildiði takdirde, üçüncü
kiþilere karþý ileri sürülebilir.
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2. Görünüþe güven
MADDE 37 - (1) Tescil edilmesi gereken bir husus yanlýþ ilân edilmiþse, üçüncü kiþi, iþleri ile

ilgili olan husus tescil ettirilmesi gereken kiþiye karþý, yanlýþ bir þekilde ilân edilen içeriðe dayana-
bilir; meðerki, yanlýþlýðý biliyor olsun.

3. Sorumluluk
MADDE 38 - (1) Tescil ve kayýt için bilerek gerçeðe aykýrý beyanda bulunanlar, üç aydan iki

yýla kadar hapis veya adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr. Gerçeðe aykýrý tescilden dolayý zarar gören-
lerin tazminat haklarý saklýdýr.

(2) Kayýtlarýn 32 nci maddenin üçüncü fýkrasý hükümlerine uymadýðýný öðrendikleri hâlde dü-
zeltilmesini istemeyenler ve tescil olunan bir hususun deðiþmesi, sona ermesi veya kaldýrýlmasý do-
layýsýyla, kaydýn deðiþtirilmesini veya silinmesini istemeye ya da yeniden tescili gereken bir husu-
su tescil ettirmeye zorunlu olup da bunu yapmayanlar, bu kusurlarý nedeniyle üçüncü kiþilerin uð-
radýklarý zararlarý tazmin ile yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Ticaret Unvaný ve Ýþletme Adý

A) Ticaret unvaný
I - Kullanma zorunluluðu
1. Genel olarak
MADDE 39 - (1) Her tacir, ticarî iþletmesine iliþkin iþlemleri, ticaret unvanýyla yapmak ve iþ-

letmesiyle ilgili senetlerle diðer belgeleri bu unvan altýnda imzalamak zorundadýr.
(2) Tescil olunan ticaret unvaný, ticarî iþletmenin giriþ cephesinin herkes tarafýndan kolayca gö-

rülebilecek bir yerine, okunaklý bir þekilde yazýlýr. Ayrýca tacirin kullandýðý iþletmeyle ilgili belge-
lerinde, sicil numarasý, ticaret unvaný, merkezi, tacir sermaye þirketi ise sermaye miktarý, web site-
si adresi ve numarasý da gösterilir.

2. Tescil
MADDE 40 - (1) Her tacir, ticarî iþletmenin açýldýðý günden itibaren onbeþ gün içinde, ticarî

iþletmesini ve seçtiði ticaret unvanýný, iþletme merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tescil ve
ilân ettirir.

(2) Her tacir kullanacaðý ticaret unvanýný ve bunun altýna atacaðý imzayý notere onaylattýrdýk-
tan sonra sicil müdürüne verir. Tacir tüzel kiþi ise, unvanla birlikte onun adýna imzaya yetkili kim-
selerin imzalarý da notere onaylattýrýlarak sicil müdürüne verilir.

(3) Merkezi Türkiye’de bulunan ticarî iþletmelerin þubeleri de bulunduklarý yerin ticaret sicili-
ne tescil ve ilân olunur. Ticaret unvanýna ve imza örneklerine iliþkin yukarýdaki fýkralarýn hüküm-
leri bu iþletmelere de uygulanýr. Kanunda aksine hüküm bulunmadýkça merkezin baðlý olduðu sici-
le geçirilen kayýtlar þubenin baðlý bulunduðu sicile de tescil olunur. Ancak, bu hususta þubenin bu-
lunduðu yer sicil müdürünün ayrý bir inceleme zorunluluðu yoktur.

(4) Merkezleri Türkiye dýþýnda bulunan ticarî iþletmelerin Türkiye’deki þubeleri, kendi ülkele-
rinin kanunlarýnýn ticaret unvanýna iliþkin hükümleri saklý kalmak þartýyla, yerli ticarî iþletmeler gi-
bi tescil olunur. Bu þubeler için yerleþim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticarî mümessil ata-
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nýr. Ticarî iþletmenin birden çok þubesi varsa, ilk þubenin tescilinden sonra açýlacak þubeler yerli ti-
carî iþletmelerin þubeleri gibi tescil olunur.

II - Ticaret unvanýnýn þekli
1. Gerçek kiþiler
MADDE 41 - (1) Gerçek kiþi olan tacirin ticaret unvaný 46 ncý maddeye uygun olarak yapabi-

leceði ekler ile kýsaltýlmadan yazýlacak ad ve soyadýndan oluþur.

2. Tüzel kiþiler
a) Kollektif ve komandit þirketler
MADDE 42 - (1) Kollektif þirketin ticaret unvaný, bütün ortaklarýn veya ortaklardan en az bi-

rinin adý ve soyadýyla þirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir.

(2) Adî veya sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerin ticaret unvaný, komandite ortak-
lardan en az birinin ad ve soyadýyla þirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu þirketlerin ti-
caret unvanlarýnda komanditer ortaklarýn ad ve soyadlarý veya ticaret unvanlarý bulunamaz.

b) Anonim, limited ve kooperatif þirketler

MADDE 43 - (1) Anonim, limited ve kooperatif þirketler, iþletme konusu gösterilmek ve 46
ncý madde hükmü saklý kalmak þartýyla, ticaret unvanlarýný serbestçe seçebilirler.

(2) Ticaret unvanlarýnda, “anonim þirket”, “limited þirket” ve “kooperatif þirket” kelimelerinin
bulunmasý þarttýr. Bunlarýn ticaret unvanýnda, gerçek bir kiþinin ad veya soyadý yer aldýðý takdirde,
þirket türünü gösteren ibareler, baþ harflerle kýsaltýlarak yazýlamaz.

c) Tacir sayýlan diðer tüzel kiþiler ve donatma iþtiraki

MADDE 44 - (1) Ticarî iþletmeye sahip olan dernek, vakýf ve diðer tüzel kiþilerin ticaret un-
vanlarý, adlarýdýr.

(2) Donatma iþtirakinin ticaret unvaný, müþterek donatanlardan en az birinin ad ve soyadýný ve-
ya deniz ticaretinde kullanýlan geminin adýný içerir. Soyadlarý ve gemi adý kýsaltýlamaz. Ticaret un-
vanýnda ayrýca donatma iþtirakini gösterecek bir ibare de bulunur.

d) Ortak hükümler

MADDE 45 - (1) Bir ticaret unvanýna Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tes-
cil edilmiþ bulunan diðer bir unvandan ayýrt edilmesi için gerekli olduðu takdirde, ek yapýlýr.

3. Ekler

MADDE 46 - (1) Tacirin kimliði, iþletmenin geniþliði, önemi ve finansal durumu hakkýnda,
üçüncü kiþilerde yanlýþ bir görüþün oluþmasýna sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeðe ve ka-
mu düzenine aykýrý olmamak þartýyla; her ticaret unvanýna, iþletmenin özelliklerini belirten veya un-
vanda yer alan kiþilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler yapýlabilir.

(2) Tek baþlarýna ticaret yapan gerçek kiþiler ticaret unvanlarýna bir þirketin var olduðu izleni-
mini uyandýracak ekler yapamazlar.

(3) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri bir ticaret unvanýna ancak Bakan-
lar Kurulu kararýyla konabilir.
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4. Ticaret unvanýnýn devamý

MADDE 47 - (1) Ticarî iþletme sahibinin veya bir ortaðýn ticaret unvanýnda yer alan adý kanu-
nen deðiþir veya yetkili makamlar tarafýndan deðiþtirilirse unvan olduðu gibi kalabilir.

(2) Kollektif veya komandit þirkete ya da donatma iþtirakine yeni ortaklarýn girmesi hâlinde ti-
caret unvaný deðiþtirilmeksizin olduðu gibi kalabilir. Bu þirketlerden birinin ticaret unvanýna adý dâhil
olan bir ortaðýn ölümü üzerine mirasçýlarý onun yerine geçerek þirketin devamýný kabul eder veya þir-
kete girmemekle beraber bu hususta izinlerini yazýlý þekilde bildirirlerse þirket unvaný olduðu gibi bý-
rakýlabilir. Þirketten ayrýlan ortaðýn adý da yazýlý izni alýnmak þartýyla þirket unvanýnda kalabilir.

5. Þubeler

MADDE 48 - (1) Her þube, kendi merkezinin ticaret unvanýný, þube olduðunu belirterek kul-
lanmak zorundadýr. Bu unvana þube ile ilgili ekler yapýlabilir.

(2) 41 ve 45 inci maddeler þubenin ticaret unvaný hakkýnda da uygulanýr.

(3) Merkezi yabancý ülkede bulunan bir iþletmenin Türkiye’deki þubesinin ticaret unvanýnda,
merkezin ve þubenin bulunduðu yerlerin ve þube olduðunun gösterilmesi þarttýr.

6. Ticaret unvanýnýn devri
MADDE 49 - (1) Ticaret unvaný iþletmeden ayrý olarak baþkasýna devredilemez.
(2) Bir iþletmenin devri, aksi açýkça kabul edilmiþ olmadýkça, unvanýn da devri sonucunu do-

ðurur. Devir hâlinde devralan unvaný aynen kullanma hakkýna sahiptir.

III - Ticaret unvanýnýn korunmasý
1. Ýlke
MADDE 50 - (1) Usulen tescil ve ilân edilmiþ olan ticaret unvanýný kullanmak hakký sadece

sahibine aittir.

2. Bildirim ve ceza
MADDE 51 - (1) Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odalarý, noterler ve Türk Pa-

tent Enstitüsü, görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanýnýn tescil edilmediðini, kanun hükümlerine
aykýrý olarak tescil edildiðini veya kullanýldýðýný öðrenirlerse durumu yetkili ticaret sicil müdürüne
ve Cumhuriyet savcýlýðýna bildirmek zorundadýrlar.

(2) 39 ilâ 46 ve 48 inci madde hükümlerine aykýrý hareket edenler ve 49 uncu maddeye aykýrý
olarak ticaret unvanýný devredenlerle devralan ve kullanan kimseler, 38 inci maddenin birinci fýkra-
sýndaki cezalara mahkûm edilirler.

3. Unvanýna tecavüz edilen kimsenin haklarý
MADDE 52 - (1) Ticaret unvanýnýn, ticaret hayatýnda geçerli olan dürüst uygulamalara aykýrý

biçimde bir baþkasý tarafýndan kullanýlmasý hâlinde hak sahibi, bunun tespitini, men’ini; haksýz kul-
lanýlan ticaret unvaný tescil edilmiþse kanuna uygun bir þekilde deðiþtirilmesini veya silinmesini, te-
cavüzün sonucu olan maddî durumun ortadan kaldýrýlmasýný, gereðinde araçlarýn ve ilgili mallarýn
imhasýný ve zarar varsa, kusurun aðýrlýðýna göre maddî ve manevî tazminat isteyebilir. Maddî taz-
minat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin
karþýlýðýna da hükmedebilir.
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(2) Mahkeme, davayý kazanan tarafýn istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen kimse-
ye ait olmak üzere, kararýn gazete ile yayýnlanmasýna da karar verebilir.

B) Ýþletme adý
MADDE 53 - (1) Ýþletme sahibi ile ilgili olmaksýzýn doðrudan doðruya iþletmeyi tanýtmak ve

benzer iþletmelerden ayýrt etmek için kullanýlan adlarýn da, sahipleri tarafýndan tescil ettirilmesi ge-
rekir. Tescil edilen iþletme adlarý hakkýnda da 38, 45, 47, 50, 51 ve 52 nci maddeler uygulanýr.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Haksýz Rekabet

A) Genel olarak
I - Amaç ve ilke
MADDE 54 - (1) Haksýz rekabete iliþkin bu Kýsým hükümlerinin amacý, bütün katýlanlarýn

menfaatine, dürüst ve bozulmamýþ rekabetin saðlanmasýdýr.

(2) Rakipler arasýnda veya tedarik edenlerle müþteriler arasýndaki iliþkileri etkileyen aldatýcý
veya diðer þekillerdeki dürüstlük kurallarýna aykýrý davranýþlar veya ticarî uygulamalar haksýz ve
hukuka aykýrýdýr.

II - Dürüstlük kurallarýna aykýrý davranýþlar, ticarî uygulamalar
MADDE 55 - (1) Aþaðýda sayýlan davranýþlar, dürüstlük kurallarýna aykýrý haksýz rekabet

hâlleridir:

a) Dürüstlük kurallarýna aykýrý reklam ve satýþ yöntemleri ile diðer hukuka aykýrý davranýþlar
ve özellikle;

1. Baþkalarýný veya onlarýn mallarýný, iþ ürünlerini, fiyatlarýný, faaliyetlerini veya ticarî iþlerini
yanlýþ, yanýltýcý veya gereksiz yere incitici açýklamalarla kötülemek,

2. Kendisi, ticarî iþletmesi, iþletme iþaretleri, mallarý, iþ ürünleri, faaliyetleri, fiyatlarý, stoklarý,
satýþ kampanyalarýnýn biçimi ve iþ iliþkileri hakkýnda gerçek dýþý veya yanýltýcý açýklamalarda bu-
lunmak veya ayný yollarla üçüncü kiþiyi rekabette öne geçirmek,

3. Paye, diploma veya ödül almadýðý hâlde bunlara sahipmiþçesine hareket ederek müstesna ye-
teneðe malik bulunduðu zannýný uyandýrmaya çalýþmak veya buna elveriþli doðru olmayan meslek
adlarý ve sembolleri kullanmak,

4. Baþkasýnýn mallarý, iþ ürünleri, faaliyetleri veya iþleri ile karýþtýrýlmaya müsait önlemler almak,

5. Kendisini, mallarýný, iþ ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarýný, gerçeðe aykýrý, yanýltýcý, rakibini
gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanýnmýþlýðýndan yararlanacak þekilde; baþkalarý,
mallarý, iþ ürünleri veya fiyatlarýyla karþýlaþtýrmak ya da üçüncü kiþiyi benzer yollardan öne geçirmek,

6. Seçilmiþ bazý mallarý, iþ ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatýnýn altýnda
satýþa sunmak, bu sunumlarý reklamlarýnda özellikle vurgulamak ve bu þekilde müþterilerinin, ken-
disinin veya rakiplerinin yeteneði hakkýnda yanýltmak; þu kadar ki satýþ fiyatýnýn, ayný çeþit malla-
rýn, iþ ürünlerinin veya faaliyetlerinin benzer hacimde alýmýnda uygulanan tedarik fiyatýnýn altýnda
olmasý hâlinde yanýltmanýn varlýðý karine olarak kabul olunur; davalý, gerçek tedarik fiyatýný ispat-
ladýðý takdirde bu fiyat deðerlendirmeye esas olur,
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7. Müþteriyi ek edimlerle sunumun gerçek deðeri hakkýnda yanýltmak,

8. Müþterinin karar verme özgürlüðünü özellikle saldýrgan satýþ yöntemleri ile sýnýrlamak,

9. Mallarýn, iþ ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarýný, kullaným amaçlarýný, ya-
rarlarýný veya tehlikelerini gizlemek ve bu þekilde müþteriyi yanýltmak,

10. Taksitle satým sözleþmelerine veya buna benzer hukukî iþlemlere iliþkin kamuya yapýlan
ilânlarda unvanýný açýkça belirtmemek, nakit veya toplam satýþ fiyatýný veya taksitle satýmdan kay-
naklanan ek ödemeyi Türk Lirasý ve yýllýk oranlar üzerinden belirtmemek,

11. Tüketici kredilerine iliþkin kamuya yapýlan ilânlarda unvanýný açýkça belirtmemek veya kre-
dilerin net tutarlarýna, toplam giderlerine, efektif yýllýk faizlerine iliþkin açýk beyanlarda bulunmamak,

12. Ýþletmesine iliþkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satým veya tüketici kredi sözleþmeleri
sunan veya akdeden ve bu baðlamda sözleþmenin konusu, fiyat, ödeme þartlarý, sözleþme süresi,
müþterinin dönme veya fesih hakký veya kalan borcu vadeden önce ödeme hakkýna iliþkin eksik ve-
ya yanlýþ bilgiler içeren sözleþme formülleri kullanmak,

b) Sözleþmeyi ihlâle veya sona erdirmeye yöneltmek; özellikle;

1. Onlarla kendisinin bizzat sözleþme yapabilmesi için, müþterileri baþkalarýyla yapmýþ olduk-
larý sözleþmelere aykýrý davranmaya yöneltmek,

2. Üçüncü kiþilerin iþçilerine, vekillerine ve diðer yardýmcý kiþilerine, haketmedikleri ve onla-
rý iþlerinin ifasýnda yükümlülüklerine aykýrý davranmaya yöneltebilecek çýkarlar saðlayarak veya
önererek, kendisine veya baþkalarýna çýkar saðlamaya çalýþmak,

3. Ýþçileri, vekilleri veya diðer yardýmcý kiþileri, iþverenlerinin veya müvekkillerinin üretim ve
iþ sýrlarýný ifþa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek,

4. Onunla kendisinin bu tür bir sözleþme yapabilmesi için, taksitle satýþ, peþin satýþ veya tüke-
tici kredisi sözleþmesi yapmýþ olan alýcýnýn veya kredi alan kiþinin, bu sözleþmeden caymasýna ve-
ya peþin satýþ sözleþmesi yapmýþ olan alýcýnýn bu sözleþmeyi feshetmesine yöneltmek.

c) Baþkalarýnýn iþ ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle;

1. Kendisine emanet edilmiþ teklif, hesap veya plân gibi bir iþ ürününden yetkisiz yararlanmak,

2. Üçüncü kiþilere ait teklif, hesap veya plân gibi bir iþ ürününden, bunlarýn kendisine yetkisiz
olarak tevdi edilmiþ veya saðlanmýþ olduðunun bilinmesi gerektiði hâlde, yararlanmak,

3. Kendisinin uygun bir katkýsý olmaksýzýn baþkasýna ait pazarlanmaya hazýr çalýþma ürünleri-
ni teknik çoðaltma yöntemleriyle devralýp onlardan yararlanmak.

d) Üretim ve iþ sýrlarýný hukuka aykýrý olarak ifþa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele
geçirdiði veya baþkaca hukuka aykýrý bir þekilde öðrendiði bilgileri ve üretenin iþ sýrlarýný deðerlen-
diren veya baþkalarýna bildiren dürüstlüðe aykýrý davranmýþ olur.

e) Ýþ þartlarýna uymamak; özellikle kanun veya sözleþmeyle, rakiplere de yüklenmiþ olan veya bir
meslek dalýnda veya çevrede olaðan olan iþ þartlarýna uymayanlar dürüstlüðe aykýrý davranmýþ olur.

f) Dürüstlük kurallarýna aykýrý iþlem þartlarý kullanmak; özellikle yanýltýcý bir þekilde diðer ta-
raf aleyhine;

1. Doðrudan veya yorum yoluyla uygulanacak yasal düzenlemeden önemli ölçüde ayrýlan, veya
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2. Sözleþmenin niteliðine önemli ölçüde aykýrý haklar ve borçlar daðýlýmýný öngören,

önceden yazýlmýþ genel iþlem þartlarýný kullananlar dürüstlüðe aykýrý davranmýþ olur.

B) Hukukî sorumluluk

I - Çeþitli davalar

MADDE 56 - (1) Haksýz rekabet sebebiyle müþterileri, kredisi, meslekî itibarý, ticarî faaliyet-
leri veya diðer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karþýlaþabilecek olan
kimse;

a) Fiilin haksýz olup olmadýðýnýn tespitini,

b) Haksýz rekabetin men’ini,

c) Haksýz rekabetin sonucu olan maddî durumun ortadan kaldýrýlmasýný, haksýz rekabet yanlýþ
veya yanýltýcý beyanlarla yapýlmýþsa bu beyanlarýn düzeltilmesini,

d) Kusur varsa zarar ve ziyanýn tazminini,

e) Borçlar Kanununun 49 uncu maddesinde öngörülen þartlarýn varlýðýnda manevi tazminat
verilmesini,

isteyebilir. Davacý lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hâkim, haksýz rekabet sonu-
cunda davalýnýn elde etmesi mümkün görülen menfaatin karþýlýðýna da karar verebilir.

(2) Ekonomik çýkarlarý zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karþýlaþabilecek müþteriler de bi-
rinci fýkradaki davalarý açabilirler.

(3) Ticaret ve sanayi odalarý, esnaf dernekleri, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekono-
mik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diðer meslekî ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine gö-
re tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluþlarýyla kamusal nitelikteki ku-
rumlar da birinci fýkranýn (a), (b) ve (c) bentlerinde yazýlý davalarý açabilirler.

(4) Birinci fýkranýn (b) ve (c) bentleri gereðince bir kimse aleyhine verilmiþ olan hüküm, hak-
sýz rekabete konu olan mallarý, doðrudan doðruya veya dolaylý olarak ondan ticarî amaçla elde et-
miþ olan kiþiler hakkýnda da icra olunur.

II - Çalýþtýranýn sorumluluðu
MADDE 57 - (1) Haksýz rekabet fiili, hizmetlerini veya iþlerini gördükleri sýrada çalýþanlar ve-

ya iþçiler tarafýndan iþlenmiþ olursa, 56 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (a), (b) ve (c) bentlerinde
yazýlý davalar, çalýþtýranlara karþý da açýlabilir.

(2) 56 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e) bentlerinde yazýlý davalar hakkýnda Borçlar Ka-
nunu hükümleri uygulanýr.

III - Basýnýn sorumluluðu
MADDE 58 - (1) Haksýz rekabet basýn aracýlýðýyla iþlenmiþ ise, 56 ncý maddenin birinci fýkra-

sýnýn (a), (b) ve (c) bentlerinde yazýlý davalar, ancak yazý sahibi veya ilân veren aleyhine açýlabilir;
Ancak;

a) Yazý veya ilân, yazý sahibinin yahut ilân verenin haberleri olmaksýzýn ya da rýzalarýna ayký-
rý olarak yayýnlanmýþsa;
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b) Yazý sahibi veya ilân verenin kim olduðunun bildirilmesinden kaçýnýlýrsa;
c) Baþka sebepler yüzünden yazý sahibi veya ilâný verenin meydana çýkarýlmasý veya aleyhle-

rine bir Türk mahkemesinde dava açýlmasý mümkün olmazsa,
bu davalar, yazý iþleri müdürü, bir ilân söz konusu ise ilân servisi þefi; yazý iþleri müdürü ve

ilân servisi þefi gösterilmemiþse veya yoksa yayýnlayan; bu da gösterilmemiþse basýmevi sahibi,
aleyhine de açýlabilir.

(2) Bu hâller dýþýnda, yazý iþleri müdürüne, ilân servisi þefine, yayýnlayana ve basýmevi sahibi-
ne bir kusur yüklenebilirse birinci fýkrada yazýlý sýraya bakýlmaksýzýn kusurlu olanlar aleyhine dava
açýlabilir.

(3) 56 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e) bentlerinde yazýlý davalarda Borçlar Kanunu
hükümleri uygulanýr.

IV - Kararýn ilâný
MADDE 59 - (1) Mahkeme, davayý kazanan tarafýn istemiyle, gideri haksýz çýkan taraftan alýn-

mak üzere, hükmün kesinleþmesinden sonra ilân edilmesine de karar verebilir. Ýlânýn þeklini ve kap-
samýný hâkim belirler.

V - Zamanaþýmý
MADDE 60 - (1) 56 ncý maddede yazýlý davalar, davaya hakký olan tarafýn bu haklarýn doðu-

munu öðrendiði günden itibaren bir yýl ve her hâlde bunlarýn doðumundan itibaren üç yýl geçmek-
le zamanaþýmýna uðrar. Þu kadar ki, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu gereðince
daha uzun bir dava zamanaþýmý süresine tâbi olan bir cezayý gerektiren bir fiil iþlenmiþse, bu süre
hukuk davalarý için de geçerli olur.

VI - Ýhtiyatî tedbirler

MADDE 61 - (1) Dava açma hakkýný haiz olan kimsenin dilekçesi üzerine mahkeme, varolan
durumun olduðu gibi korunmasýna, 56 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (b) ve (c) bentlerinde öngö-
rüldüðü gibi haksýz rekabetin sonucu olan maddî durumun ortadan kaldýrýlmasýna, haksýz rekabetin
men’ine ve yanlýþ veya yanýltýcý beyanlarýn düzeltilmesine, gümrüklerde el koyma ve gerekli diðer
önlemlerin alýnmasýna Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ihtiyatî tedbir hakkýndaki hüküm-
lerine göre karar verebilir.

C) Ceza sorumluluðu

I - Cezayý gerektiren fiiller

MADDE 62 - (1) a) 55 inci maddede yazýlý haksýz rekabet fiillerinden birini kasten iþleyenler;

b) Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kiþisel durumu, ürünleri, iþ
ürünleri, ticarî faaliyeti ve iþleri hakkýnda kasten yanlýþ veya yanýltýcý bilgi verenler;

c) Çalýþanlarý, vekilleri veya diðer yardýmcý kimseleri, çalýþtýranýn veya müvekkillerinin üretim
veya ticaret sýrlarýný ele geçirmelerini saðlamak için aldatanlar;

d) Çalýþtýranlar veya müvekkillerden, iþçilerinin veya çalýþanlarýnýn ya da vekillerinin, iþlerini
gördükleri sýrada cezayý gerektiren bir haksýz rekabet fiilini iþlediklerini öðrenip de bu fiili önleme-
yenler veya gerçeðe aykýrý beyanlarý düzeltmeyenler;
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fiil daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, 56 ncý madde gereðince
hukuk davasýný açma hakkýný haiz bulunanlardan birinin þikâyeti üzerine, her bir bent kapsamýna gi-
ren fiiller dolayýsýyla bir yýla kadar hapis veya adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.

II - Tüzel kiþilerin cezaî sorumluluðu

MADDE 63 - (1) Tüzel kiþilerin iþleri görmeleri sýrasýnda bir haksýz rekabet fiili iþlenirse 62
nci madde hükmü, tüzel kiþi adýna hareket eden veya etmesi gerekmiþ olan organýn üyeleri veya or-
taklar hakkýnda uygulanýr. Haksýz rekabet fiilinin bir tüzel kiþinin faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi
hâlinde, tüzel kiþi hakkýnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de karar verilebilir.

BEÞÝNCÝ KISIM

Ticarî Defterler

A) Defter tutma ve envanter

I - Defter tutma yükümü

MADDE 64 - (1) Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî iþlemleriyle malvar-
lýðý durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarýna ve 88 inci madde hükümleri baþta olmak üzere bu
Kanuna göre açýkça görülebilir bir þekilde ortaya koymak zorundadýr. Defterler, üçüncü kiþi uzman-
lara, akla yatkýn bir süre içinde yapacaklarý incelemede iþletmenin faaliyetleri ve finansal durumu
hakkýnda fikir verebilecek þekilde tutulur. Ýþletme faaliyetlerinin oluþumu ve geliþmesi defterlerden
izlenebilmelidir.

(2) Tacir, iþletmesiyle ilgili olarak gönderilen her türlü belgenin bir kopyasýný (fotokopi, karbonlu
kopya, mikrofiþ, bilgisayar kaydý gibi) yazýlý, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.

(3) Ticarî defterlerin tümü, açýlýþ ve kapanýþlarýnda noter tarafýndan onaylanýr. Kapanýþ onay-
larý, izleyen faaliyet döneminin altýncý ayýnýn sonuna kadar yapýlýr. Þirketlerin kuruluþunda açýlýþ
onaylarý sicil müdürü tarafýndan da yapýlabilir. Bu onayýn noter tarafýndan yapýldýðý durumlarda no-
ter, odalardan getirilecek bir faaliyet onay belgesini aramak zorundadýr. Türkiye Muhasebe Stan-
dartlarýna göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açýlýþ ve kapanýþ
onaylarýnýn yapýlýp yapýlmayacaðý, yapýlacaksa bunun þekli ve esaslarý Sanayi ve Ticaret Bakanlý-
ðýnca bir tebliðle belirlenir.

(4) Pay defteri, karar ve genel kurul toplantý ve müzakere defteri gibi iþletmenin muhasebesiy-
le ilgili olmayan defterler de ticarî defterlerdir.

(5) Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dýþýnda tutulacak defterler Türkiye Muhasebe
Standartlarý Kurulu tarafýndan bir teblið ile belirlenir.

II - Defterlerin tutulmasý

MADDE 65 - (1) Defterler ve gerekli diðer kayýtlar Türkçe tutulur. Kýsaltmalar, rakamlar, harf-
ler ve semboller kullanýldýðý takdirde bunlarýn anlamlarý açýkça belirtilmelidir.

(2) Defterlere yazýmlar ve diðer gerekli kayýtlar, eksiksiz, doðru, zamanýnda ve düzenli olarak
yapýlýr.

(3) Bir yazým veya kayýt, önceki içeriði belirlenemeyecek þekilde çizilemez ve deðiþtirilemez.
Kayýt sýrasýnda mý yoksa daha sonra mý yapýldýðý anlaþýlmayan deðiþtirmeler yasaktýr.
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(4) Defterler ve gerekli diðer kayýtlar, olgu ve iþlemleri saptayan belgelerin dosyalanmasý þeklin-
de veya veri taþýyýcýlarý aracýlýðýyla tutulabilir; þu þartla ki, muhasebenin bu tutuluþ biçimleri ve bu ko-
nuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun olmalýdýr. Defterlerin ve gerekli
diðer kayýtlarýn elektronik ortamda tutulmasý durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ula-
þýlmasýnýn ve bu süre zarfýnda bunlarýn her zaman kolaylýkla okunmasýnýn temin edilmiþ olmasý þart-
týr. Elektronik ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fýkra hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.

III - Envanter

MADDE 66 - (1) Her tacir, ticarî iþletmesinin açýlýþýnda, taþýnmazlarýný, alacaklarýný, borçlarý-
ný, nakit parasýnýn tutarýný ve diðer varlýklarýný eksiksiz ve doðru bir þekilde gösteren ve varlýklarý
ile borçlarýnýn deðerlerini teker teker belirten bir envanter çýkarýr.

(2) Tacir açýlýþtan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. Faali-
yet (hesap) dönemi (yýlý) oniki ayý geçemez. Envanter, düzenli bir iþletme faaliyetinin akýþýna uy-
gun düþen süre içinde çýkarýlýr.

(3) Maddî duran malvarlýðýna dâhil varlýklarla, ham ve yardýmcý maddeler ve iþletme malze-
meleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam deðerleri iþletme için ikinci derecede önem taþýyor-
sa, deðiþmeyen miktar ve deðerle envantere alýnýrlar; þu þartla ki, bunlarýn mevcutlarý miktar, deðer
ve bileþim olarak sadece küçük deðiþikliklere uðramýþ olsunlar. Ancak kural olarak üç yýlda bir fi-
ziksel sayým yapýlmasý zorunludur.

(4) Ayný türdeki stok malvarlýðý kalemleri, diðer ayný nitelikteki veya yaklaþýk ayný deðerdeki
taþýnabilir malvarlýðý unsurlarý ve borçlar ayrý ayrý gruplar hâlinde toplanabilir ve ortalama aðýrlýk-
lý deðer ile envantere konulabilir.

IV - Envanteri kolaylaþtýrýcý yöntemler

MADDE 67 - (1) Envanter çýkarýlýrken, malvarlýðý mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel
kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardýmý ile çeþit, miktar ve deðer olarak belirlenir.
Kullanýlan yöntem, Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun olmalýdýr. Bu þekilde düzenlenen en-
vanterin vardýðý sonuçlar, fiziksel sayým yapýlmýþ olsaydý elde edilecek olan envanterin sonuçlarýna
eþ düþmelidir.

(2) Bir faaliyet döneminin kapanýþ envanteri düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartla-
rýna uygun baþka bir yöntemin uygulanmasý suretiyle, cins, miktar ve deðer olarak malvarlýðý mev-
cudunun güvenle tesbiti saðlanabiliyorsa fizikî envanter gerekli deðildir.

(3) Faaliyet döneminin kapanýþýnda;

a) Fizikî sayým veya ikinci fýkraya göre izin verilen diðer bir usul kullanýlarak malvarlýðý ka-
lemlerinin cins, miktar ve deðerine göre faaliyet döneminin kapanýþýndan önceki üç veya sonraki iki
ay içinde bulunan bir gün itibarýyla çýkarýlmýþ özel bir envanterde gösterilmiþse ve

b) Bu özel envantere dayalý olarak ve Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun bir þekilde ile-
riye dönük tahmin yöntemiyle, faaliyet döneminin sonunda mevcut varlýklarýn o faaliyet döneminin
sonu itibarýyla deðerlemesi doðru yapýlýyorsa,

varlýklara iliþkin envanterin yapýlmasýna gerek yoktur.
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B) Açýlýþ bilânçosu, yýl sonu finansal tablolarý
I - Genel hükümler
1. Düzenleme yükümü
MADDE 68 - (1) Tacir, ticarî faaliyetinin baþýnda ve her faaliyet döneminin sonunda, varlýk ve

borçlarýnýn tutarlarýnýn iliþkisini gösteren finansal tabloyu (açýlýþ bilânçosu, yýl sonu bilânçosu) çý-
karmak zorundadýr. Açýlýþ bilânçosunda, yýl sonu finansal tablolarýnýn, yýl sonu bilânçosuna iliþkin
hükümleri uygulanýr.

(2) Tacir, gelir tablosunu hazýrlar.

(3) Bilânço ile gelir tablosu, yýl sonu finansal tablolarýný oluþturur. 514 üncü madde ile Türki-
ye Muhasebe Standartlarýnýn bu konudaki hükümleri saklýdýr.

2. Düzenlemeye iliþkin ilkeler
MADDE 69 - (1) Yýl sonu finansal tablolar;
a) Türkiye Muhasebe Standartlarýna uyularak düzenlenmeli,

b) Açýk ve anlaþýlýr olmalý,

c) Düzenli bir iþletme faaliyeti akýþýnýn gerekli kýldýðý süre içinde çýkarýlmalýdýr.

3. Dil ve para birimi
MADDE 70 - (1) Yýl sonu finansal tablolarý Türkçe ve Türk Lirasý ile düzenlenir. Bu konuda-

ki diðer kanunlarda yer alan istisnalar saklýdýr.

4. Ýmza
MADDE 71 - (1) Finansal tablolar, tacir tarafýndan tarih atýlarak imzalanýr.
II - Kalemlere iliþkin ilkeler
1. Tamlýk ve mahsup yasaðý
MADDE 72 - (1) Aksine kanunî hükümler ve Türkiye Muhasebe Standartlarý saklý kalmak

kaydýyla, yýl sonu finansal tablolarýnýn ticarî iþletmenin tüm varlýklarýný, borçlarýný, peþin ödenen
giderler ile peþin tahsil edilen gelirleri (dönem ayýrýcý hesaplarý), bütün gelir ve giderleri doðru þe-
kilde deðerlendirilmiþ olarak göstermesi zorunludur. Mülkiyeti saklý tutulmasý kaydýyla iktisap edi-
len ve iþletmenin kendisinin veya üçüncü kiþilerin borçlarý için rehnolunan ya da baþka bir þekilde
güvenceye verilen malvarlýðý unsurlarý, güvence verenin bilânçosunda gösterilir. Nakdî tevdilerin
söz konusu olduðu hâllerde, bunlar güvence alanýn bilânçosunda yer alýr. Finansal kiralamaya iliþ-
kin hükümler saklýdýr.

(2) Aktif kalemler pasif kalemlerle, giderler gelirlerle, taþýnmazlara iliþkin haklar, bunlarla ala-
kalý yüklerle mahsup edilemez.

2. Bilânçonun içeriði
MADDE 73 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarýnda aksi öngörülmemiþse bilânçoda, duran ve

dönen varlýklar, özsermaye, borçlar ve dönem ayýrýcý hesaplar ayrý kalemler olarak gösterilir ve ye-
terli ayrýntýya inilerek þemalandýrýlýr.

(2) Duran varlýklar içinde iþletmeye devamlý surette tahsis edilmiþ bulunan varlýklar yer alýr.
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3. Aktifleþtirme yasaðý
MADDE 74 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarýnda aksi öngörülmemiþse, iþletmenin kurulu-

þu ve özsermaye saðlanmasý amacýyla yapýlan harcamalar için bilânçoya aktif kalem konulamaz.
(2) Bedelsiz olarak elde edilmiþ, maddî olmayan duran varlýklar için bilânçonun aktifine kalem

konulamaz; meðerki Türkiye Muhasebe Standartlarýnda aksi öngörülmüþ olsun.
(3) Sigorta sözleþmelerinin kurulmasý için yapýlan giderler aktifleþtirilemez; meðerki Türkiye

Muhasebe Standartlarýnda aksi öngörülmüþ olsun.
4. Karþýlýklar
MADDE 75 - (1) Gerçekleþmesi þüpheli yükümlülük ve askýdaki iþlemlerden doðabilecek ola-

sý kayýplar için Türkiye Muhasebe Standartlarýnda öngörülen kurallara göre karþýlýk ayrýlýr.
5. Dönem ayýrýcý (geçici) hesaplar
MADDE 76 - (1) Bilânço gününden sonraki belirli bir süre içinde giderleþecek olan harcama-

lar ile gelir unsuru oluþturacak tahsilatlar hakkýnda Türkiye Muhasebe Standartlarý uygulanýr.
6. Sorumluluk iliþkileri
MADDE 77 - (1) Bono düzenlenmesi ile poliçe ve çek düzenlenmesinden, devrinden, poliçe-

nin kabulünden, kefaletlerden, avalden, garanti sözleþmelerinden, akreditif teyitlerinden, üçüncü ki-
þilerin borçlarý için verilen güvencelerden, üçüncü kiþiler lehine taahhütlerden doðan sorumluluklar
ile Türkiye Muhasebe Standartlarýnda öngörülen diðer sorumluluklar pasifte gösterilmemiþlerse,
bilânçonun altýnda veya ekte Türkiye Muhasebe Standartlarýna göre açýklanýr. Rücudan doðan ala-
caklar ve borçlar ile ilgili sorumluluk iliþkileri de ekte belirtilir.

III - Deðerleme ilkeleri
1. Genel deðerleme ilkeleri
MADDE 78 - (1) Yýl sonu finansal tablolarýnda yer alan varlýklar ile borçlarla ilgili olarak, aþa-

ðýdakilerle sýnýrlý olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlarýnda öngörülen ilkeler de dikkate alýn-
mak üzere þu deðerleme ilkeleri geçerlidir:

a) Bir önceki dönemin kapanýþ bilânçosundaki deðerler ile, faaliyet döneminin açýlýþ bilânço-
sundaki deðerler birbirinin ayný olmalýdýr,

b) Fiilî veya hukukî duruma aykýrý olmadýkça, deðerlemelerde iþletme faaliyetinin sürekliliðin-
den hareket edilir,

c) Bilânço kapanýþ gününde, varlýklar ve borçlar teker teker deðerlendirilir,
d) Deðerleme ihtiyatla yapýlmalýdýr; özellikle de bilânço gününe kadar doðmuþ bulunan bütün

olasý riskler ve zararlar, bunlar bilânço günü ile yýl sonu finansal tablolarýnýn düzenlenme tarihi ara-
sýnda öðrenilmiþ olsalar bile, dikkate alýnýr; kazançlar bilânço günü itibarýyla gerçekleþmiþlerse he-
saba katýlýr. Deðerlemeye iliþkin olumlu ve olumsuz farklarýn dönem sonuçlarýyla iliþkilendirilme-
sinde Türkiye Muhasebe Standartlarýndaki esaslara uyulur.

e) Faaliyet yýlýnýn gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bakýlmaksýzýn yýl sonu finan-
sal tablolarýna alýnýrlar,

f) Önceki yýl sonu finansal tablolarýnda uygulanmýþ bulunan yöntemler korunur.
(2) Standartlarda öngörülen hâllerde ve istisnai durumlarda birinci fýkradaki ilkelerden ayrýlýnabilir.
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2. Varlýklar ile borçlarýn deðerleme ölçüleri

MADDE 79 - (1) Duran ve dönen varlýklar Türkiye Muhasebe Standartlarý uyarýnca bu stan-
dartlarda gösterilen ölçülere göre deðerlendirilir. Borçlar ve diðer kalemler için de ayný standartlar
uygulanýr.

3. Ýktisap ve üretim deðerleri

MADDE 80 - (1) Deðerlemede uygulanacak deðerlerin belirlenmesi, tanýmlarý, kapsamlarý,
uygulanacak kalemlerin gösterilmesi ve deðiþiklikler Türkiye Muhasebe Standartlarýna tâbidir.

4. Deðerlemeyi basitleþtirici yöntemler

MADDE 81 - (1) Þartlarýn gerçekleþmesi hâlinde Türkiye Muhasebe Standartlarýnda öngörü-
len deðerlendirmeyi basitleþtirici yöntemler uygulanýr.

C) Saklama ve ibraz

I - Belgelerin saklanmasý, saklama süresi

MADDE 82 - (1) Her tacir;

a) Ticarî defterlerini, envanterleri, açýlýþ bilânçolarýný, ara bilânçolarýný, finansal tablolarýný,
yýllýk faaliyet raporlarýný, topluluk finansal tablolarýný ve yýllýk faaliyet raporlarýný ve bu belgelerin
anlaþýlabilirliðini kolaylaþtýracak çalýþma talimatlarý ile diðer organizasyon belgelerini;

b) Alýnan ticarî mektuplarý;

c) Gönderilen ticarî mektuplarýn suretlerini;
d) 66 ncý maddenin birinci fýkrasýna göre yapýlan kayýtlarýn dayandýðý belgeleri,
sýnýflandýrýlmýþ bir þekilde saklamakla yükümlüdür.
(2) Ticarî mektuplar, bir ticarî iþe iliþkin tüm yazýþmalardýr.
(3) Açýlýþ ve ara bilânçolarý, finansal tablolar ve topluluk finansal tablolarý hariç olmak üzere,

birinci fýkrada sayýlan belgeler, Türkiye Muhasebe Standartlarýna da uygun olmak kaydýyla, görün-
tü veya veri taþýyýcýlarda saklanabilirler; þu þartla ki,

a) Okunur hâle getirildiklerinde, alýnmýþ bulunan ticarî mektuplar ve defter dayanaklarýyla gör-
sel ve diðer belgelerle içerik olarak örtüþsünler;

b) Saklama süresi boyunca kayýtlara her an ulaþýlabilsin ve uygun bir süre içinde kayýtlar oku-
nabilir hâle getirilebiliyor olsun.

(4) Kayýtlar 65 inci maddenin dördüncü fýkrasýnýn birinci cümlesine dayanarak bilgisayarlý or-
tama alýnýyor ise, bilgiler; bilgisayar yerine basýlý olarak da saklanabilir. Bu tür yazdýrýlmýþ bilgiler
birinci cümleye göre de saklanabilir.

(5) Birinci fýkranýn (a) ilâ (d) bendlerinde öngörülen belgeler beþ yýl saklanýr.
(6) Saklama süresi, ticarî defterlere son kaydýn yapýldýðý, envanterin çýkarýldýðý, ara bilânçonun

düzenlendiði yýl sonu finansal tablolarýnýn hazýrlandýðý ve konsolide finansal tablolarýn hazýrlandý-
ðý, ticarî yazýþmalarýn yapýldýðý veya muhasebe belgelerinin oluþtuðu takvim yýlýnýn bitiþiyle baþlar.

(7) Bir tacirin saklamakla yükümlü olduðu defterler ve belgeler; yangýn, su baskýný veya yer
sarsýntýsý gibi bir afet veya hýrsýzlýk sebebiyle ve kanunî saklama süresi içinde ziyaa uðrarsa tacir
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ziyaý öðrendiði tarihten itibaren onbeþ gün içinde ticarî iþletmesinin bulunduðu yerin yetkili mah-
kemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasýmsýz açýlýr. Mahkeme gerekli
gördüðü delillerin toplanmasýný da emredebilir.

(8) Gerçek kiþi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçýlarý ve ticareti terk etmesi hâlinde kendisi
defter ve kaðýtlarý birinci fýkra gereðince saklamakla yükümlüdür. Mirasýn resmî tasfiyesi hâlinde
ve tüzel kiþi sona ermiþse defter ve kaðýtlar birinci fýkra gereðince beþ yýl süreyle sulh mahkemesi
tarafýndan saklanýr.

II - Hukukî uyuþmazlýklarda ibraz
MADDE 83 - (1) Ticarî uyuþmazlýklarda mahkeme, yabancý gerçek veya tüzel kiþi bile olsa-

lar, taraflarýn ticarî defterlerinin ibrazýna, resen veya taraflardan birinin istemi üzerine karar verir.

(2) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, muhakemeye muhtaç davalarda ihzarî iþlemlere
ait hükümleriyle senetlerin ibraz zorunluluðuna dair olan hükümleri ticarî iþlerde de uygulanýr.

III - Uyuþmazlýklarda suret alýnmasý
MADDE 84 - (1) Eðer bir hukukî ihtilafta ticarî defterler ibraz edilmiþse, defterlerin uyuþmaz-

lýkla ilgili kýsýmlarý taraflarýn katýlýmý ile incelenir. Gerekli görülen hâllerde, defterlerin ilgili yap-
raklarýndan suret alýnýr. Defterlerin içeriklerinin diðer kýsýmlarý Türkiye Muhasebe Standartlarý yö-
nünden denetimlerinin gerekli kýldýðý ölçüde mahkemece açýklanýr.

IV - Defterlerin tümüyle incelenmesi
MADDE 85 - (1) Malvarlýðý hukukuna iliþkin olan, özellikle de mirasa, mal ortaklýðýna ve þir-

ket tasfiyesine iliþkin uyuþmazlýklarda, mahkeme, ticarî defterlerin teslimine ve bütün içeriklerinin
incelenmesine karar verebilir.

V - Görüntü ve veri taþýyýcýlara aktarýlmýþ belgelerin ibrazý
MADDE 86 - (1) Saklanmasý zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya baþkaca bir veri ta-

þýyýcýsý aracýlýðýyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabil-
mesi için gerekli olan yardýmcý araçlarý kullanýma hazýr bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiði tak-
dirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastýrmalý ve yardýmcý araçlara ihtiyaç duyulma-
dan okunabilen kopyalarýný sunabilmelidir.

VI - Ticarete yeni baþlayanlar için uygulama
MADDE 87 - (1) Ýþletmesini ticaret siciline kayýt ettirmekle yükümlü olan iþletme sahipleri için

bu Kýsým hükümleri, ticaret siciline kayýt ettirme yükümlülüðünün doðduðu andan itibaren geçerlidir.

VII -Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulunun yetkisi
MADDE 88 - (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kiþiler gerek ticarî def-

terlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarýný düzenlerken, Türkiye Muhasebe
Standartlarý Kurulu tarafýndan yayýmlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarýna, kavramsal çerçevede
yer alan muhasebe ilkelerine ve bunlarýn ayrýlmaz parçasý olan yorumlara aynen uymak ve bunla-
rý uygulamak zorundadýrlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanunun ilgili diðer hükümleri saklýdýr.

(2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliði saðlamak ve finansal tablolara uluslararasý pazarlar-
da geçerlilik kazandýrmak amacýyla, Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna tam uyumlu
olacak þekilde, yalnýz Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu tarafýndan belirlenir ve yayýmlanýr.
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(3) Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulunca, deðiþik ölçütteki iþletmeler ve sektörler için,
Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý tarafýndan farklý düzenlemelere izin verildiði hâllerde
özel ve istisnaî standartlar konulabilir; bunlarý uygulayanlar, söz konusu durumu finansal tablo dip-
notlarýnda açýklarlar.

(4) Kanunlarla, belirli alanlarý düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuþ bulunan kurum ve
kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun olmak ve Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu-
nun onayýný almak þartýyla, kendi alanlarý için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrýntýya
iliþkin, sýnýrlý düzenlemeleri yapabilirler.

(5) Uygulamada, Türkiye Muhasebe Standartlarýnda hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili olduk-
larý alanlar itibarýyla dördüncü fýkrada belirtilen ayrýntýya iliþkin düzenlemelere, anýlan düzenleme-
lerde de hüküm bulunmadýðý hâllerde dünyada yaygýn uygulamasý bulunan genel kabul görmüþ mu-
hasebe ilkeleri uygulanýr.

ALTINCI KISIM

Cari Hesap

A) Taným ve þekil

MADDE 89 - (1) Ýki kiþinin herhangi bir hukukî sebep veya iliþkiden doðan alacaklarýný teker
teker ve ayrý ayrý istemekten karþýlýklý olarak vazgeçip bunlarý kalem kalem alacak ve borç þekline
çevirerek hesabýn kesilmesinden sonra çýkacak artan tutarý isteyebileceklerine iliþkin sözleþme cari
hesap sözleþmesidir.

(2) Bu sözleþme yazýlý yapýlmadýkça geçerli olmaz.

B) Hükümleri

I - Genel olarak

MADDE 90 - (1) Borçlar Kanununun 115 inci maddesiyle 122 nci maddesinin üçüncü fýkrasý
hükümleri saklý kalmak üzere cari hesap sözleþmesinin hükümleri þunlardýr:

a) Aksi kararlaþtýrýlmadýkça, cari hesaba alacak veya borç kaydedilmesi, taraflarýn, alacaðý ve-
ya borcu doðuran sözleþme veya iþleme iliþkin dava ve savunma haklarýný düþürmez. Sözleþme ve-
ya iþlem iptal edilirse bunlardan kaynaklanan kalemler hesaptan çýkarýlýr.

b) Cari hesap sözleþmesinin kurulmasýndan önce doðmuþ bulunan bir alacak, taraflarýn onayýy-
la cari hesaba kaydedilirse, aksi kararlaþtýrýlmamýþsa, bu alacak yenilenmiþ olmaz.

c) Bir ticarî senedin cari hesaba kaydý, bedelinin alýnmýþ olmasý hâlinde geçerli olmak þartýyla
yapýlmýþ sayýlýr.

d) Her hesap devresi sonunda alacak ve borcu oluþturan tutarlar birbirinden çýkarýldýktan son-
ra tanýnan veya hükmen belirlenen artan tutar, yeni hesap devresine ait bir kalem olmak üzere he-
saba geçirilir; sözleþme sona ermiþ veya artan tutar haczedilmiþ ise onun ödenmesi gerekir.

e) Cari hesabýn alacak kýsmýna kaydolunan tutarlar için sözleþme veya ticarî teamüller gereðin-
ce alýndýklarý günden itibaren faiz iþler.
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II - Özel durumlar
1. Ticarî senetler
MADDE 91 - (1) 90 ýncý maddenin (c) bendi gereðince cari hesaba kayýt olunan, ancak bede-

li alýnamayan ticarî senet sahibine geri verilerek carî hesaptan kaydý silinir.
2. Ücret ve giderler
MADDE 92 - (1) Taraflar arasýnda cari hesap sözleþmesinin bulunmasý, komisyondan kaynak-

lanan ücretin ve her türlü giderin istenmesine engel oluþturmaz.
3. Hesap dýþýnda kalan alacaklar
MADDE 93 - (1) Takas edilemeyen alacaklarla, belirli bir amaca harcanmak veya ayrýca em-

re hazýr tutulmak üzere teslim olunan para ve mallardan doðan alacaklar cari hesaba geçirilemez.
III - Artan tutar
1. Saptanmasý
MADDE 94 - (1) Sözleþme veya ticarî teamül uyarýnca, belirli hesap devreleri sonunda devre

hesabý kapatýlýr ve alacak ile borç kalemleri arasýndaki fark saptanýr.
(2) Hesap devresi hakkýnda sözleþme veya ticarî teamül yoksa, her takvim yýlýnýn son günü ta-

raflarca hesabýn kapatýlmasý günü olarak kabul edilmiþ sayýlýr. Saptanan artan tutarý gösteren cetve-
li alan taraf, aldýðý tarihten itibaren bir ay içinde noter aracýlýðýyla veya taahhütlü mektupla ya da
telgrafla yahut güvenli elektronik imza içeren bir yazýyla itirazda bulunmamýþsa, artan tutarý kabul
etmiþ sayýlýr.

2. Faiz
a) Genel olarak
MADDE 95 - (1) Alacak ile borç kalemlerinin birbirinden çýkarýlmasý sonucunda bulunan ar-

tan tutar için bunun saptandýðý günden itibaren faiz iþler.
b) Bileþik faiz ve sözleþmeyle belirlenebilecek hükümler
MADDE 96 - (1) Taraflar, üç aydan aþaðý olmamak üzere diledikleri zaman faizlerin ana pa-

raya eklenmesini kararlaþtýrabilecekleri gibi, hesap devrelerini, faiz ve komisyon miktarlarýný da
sözleþme ile belirleyebilirler.

(2) 9 uncu madde hükmü saklýdýr.
IV - Bütünlük ilkesi
MADDE 97 - (1) Cari hesaba geçirilen alacak ve borç kalemleri ayrýlmaz bir bütün oluþturur.

Cari hesabýn kesilmesinden önce taraflardan hiçbiri, alacaklý veya borçlu sayýlamaz. Taraflarýn hu-
kukî durumunu ancak sözleþmenin sonundaki hesabýn kesilmesi belirler.

C) Cari hesabýn sona ermesi
I - Genel olarak
MADDE 98 - (1) Cari hesap sözleþmesi;
a) Kararlaþtýrýlan sürenin sona ermesi;
b) Bir süre kararlaþtýrýlmadýðý takdirde taraflardan birinin fesih bildiriminde bulunmasý;
c) Taraflardan birinin iflâs etmesi,
hallerinde sona erer.
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II - Ölüm ve kýsýtlýlýk hâlleri
MADDE 99 - (1) Sözleþme süreli olup da taraflardan biri bu süre içinde ölür veya kýsýtlanýrsa

her iki taraf ve kanunî temsilcileriyle halefleri on gün önceden haber vermek þartýyla cari hesap söz-
leþmesini feshedebilir. Ancak; artan tutarýn ödenmesi, hesabýn 94 üncü maddeye göre kapatýlmasý
gereken tarihte istenebilir.

D) Artan tutarýn haczi
MADDE 100 - (1) Taraflardan birinin alacaklýsýnýn ona ait artan tutarý haczettirdiði gün hesap

kapatýlarak artan tutar saptanýr.

(2) Bu hâlde, borcundan dolayý haciz teblið edilen taraf, onbeþ gün içinde haczi kaldýrtmazsa,
diðer taraf sözleþmeyi feshedebilir; etmezse haciz ettiren kimsenin durumu cari hesaba yeni kalem-
ler geçirilmek suretiyle aðýrlaþtýrýlamaz. Meðerki; hesaba geçirilen kalemler haciz tarihinden önce
doðmuþ bulunan hukukî bir iliþkiden kaynaklansýn.

(3) Haciz ettiren alacaklý bakiyeden, kendi alacaðýný karþýlayan kýsmýnýn ödenmesini ancak he-
sabýn 94 üncü maddeye göre kapatýlmasý gereken anda isteyebilir.

E) Zamanaþýmý

MADDE 101 - (1) Cari hesabýn tasfiyesine, kabul edilen veya mahkeme kararýyla saptanan ar-
tan tutara ya da faiz alacaklarýna, hesap hata ve yanýlmalarýna, cari hesabýn dýþýnda tutulmasý gere-
ken veya haksýz olarak cari hesaba geçirilmiþ olan kalemlere veya tekrarlanan kayýtlara iliþkin bu-
lunan davalar, cari hesap sözleþmesinin sona ermesinden itibaren baþlayarak beþ yýl geçmekle za-
manaþýmýna uðrarlar.

YEDÝNCÝ KISIM

Acentelik

A) Genel olarak

I - Tanýmý

MADDE 102 - (1) Ticarî mümessil, ticarî vekil, satýþ memuru veya iþletmenin çalýþaný gibi iþ-
letmeye baðlý hukukî konumu haiz olmaksýzýn, bir sözleþmeye dayanarak, belirli bir yer veya böl-
ge içinde sürekli olarak ticarî bir iþletmeyi ilgilendiren sözleþmelerde aracýlýk etmeyi veya bunlarý
o tacir adýna yapmayý meslek edinen kimseye acente denir.

(2) Bu Kýsýmda hüküm bulunmayan hâllerde aracýlýk eden acentelere Borçlar Kanununun
tellâllýk hükümleri, sözleþme yapan acentelere komisyon hükümleri ve bunlarda da hüküm bulun-
mayan hâllerde vekâlet hükümleri uygulanýr.

(3) Taþýma, deniz ticareti, sigorta, turizm gibi alanlara iliþkin özel düzenlemeler saklýdýr.

II - Uygulama alaný

MADDE 103 - (1) Özel kanunlardaki hükümler saklý olmak üzere, bu Kýsým hükümleri þunlar
hakkýnda da uygulanýr:

a) Sözleþmeleri yerli veya yabancý bir tacir hesabýna ve kendi adýna yapmaya sürekli olarak
yetkili bulunanlar.
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b) Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya þubesi bulunmayan yabancý tacirler ad ve hesabý-
na ülke içinde iþlemlerde bulunanlar.

III - Tek baþýna yetkili olan ve tek müvekkile özgülenme
MADDE 104 - (1) Aksi yazýlý olarak kararlaþtýrýlmadýkça müvekkil, ayný zamanda ve ayný yer ve-

ya bölge içinde ve ayný ticaret dalý için birden fazla acente atayamayacaðý gibi, acente de ayný yer ve-
ya bölge içinde, birbirleriyle rekabette bulunan birden çok ticarî iþletme hesabýna acentelik yapamaz.

B) Acentenin yetkileri
I - Genel olarak
MADDE 105 - (1) Acente, aracýlýkta bulunduðu veya yaptýðý sözleþmelerle ilgili her türlü ih-

tar, bildirim ve protesto gibi hakký koruyan beyanlarý müvekkili adýna yapmaya ve bunlarý kabule
yetkilidir.

(2) Bu sözleþmelerden doðacak ihtilaflardan dolayý acente, müvekkili adýna dava açabileceði
gibi, kendisine karþý da ayný sýfatla dava açýlabilir. Yabancý tacirler adýna acentelik yapanlar hakkýn-
daki sözleþmelerde yer alan, bu hükme aykýrý þartlar geçersizdir.

(3) Acentelerinin nam ve hesabýna hareket ettikleri kiþilere karþý Türkiye’de ikame edilecek
olan davalar sonucunda alýnan kararlar acentelere uygulanamaz.

II - Özel ve yazýlý yetki gerektiren hâller
MADDE 106 - (1) Müvekkilinin özel ve yazýlý izni veya vekâleti olmadan acente, bizzat tes-

lim etmediði mallarýn bedelini kabule ve bedelini bizzat ödemediði mallarý teslim almaya yetkili ol-
madýðý gibi bu iþlemlerden doðan alacaðý yenileyemez veya miktarýný indiremez.

III - Sözleþme yapma yetkisi
MADDE 107 - (1) Özel ve yazýlý bir yetki almadan acente, mütevekkili adýna sözleþme yap-

maya yetkili deðildir.
(2) Acentelere müvekkilleri adýna sözleþme yapma yetkisi veren belgelerin, acente tarafýndan

tescil ve ilân ettirilmesi zorunludur.
IV - Yetkisizlik
MADDE 108 - (1) Acente, yetkisi olmaksýzýn veya yetki sýnýrlarýný aþarak, müvekkili adýna bir

sözleþme yaparsa müvekkili bunu haber alýr almaz onam verebilir; vermediði takdirde acente söz-
leþmeden kendisi sorumlu olur.

C) Acentenin borçlarý
I - Genel olarak
MADDE 109 - (1) Acente, sözleþme uyarýnca kendisine býrakýlan bölge ve ticaret dalý içinde,

müvekkilinin iþlerini görmekle ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür.
(2) Acente, kusursuz olduðunu ispat etmediði takdirde özellikle, müvekkili hesabýna saklamak-

ta olduðu malýn veya eþyanýn uðradýðý hasarlardan sorumludur.
II - Haber verme yükümlülüðü
MADDE 110 - (1) Acente, üçüncü kiþilerin kabule yetkili olduðu beyanlarýný, bölgesindeki piya-

sanýn ve müþterilerin finansal durumunu, þartlarýný, bunlarda meydana gelen deðiþiklikleri ve yapýlan
iþlemlere iliþkin olarak müvekkilini ilgilendiren bütün hususlarý ona zamanýnda bildirmek zorundadýr.
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(2) Acente müvekkilin açýk talimatý olmayan konularda, emir alýncaya kadar iþlemi geciktire-
bilir. Ancak, iþin acele nitelik taþýmasý nedeniyle durum müvekkilinden talimat almaya müsait ol-
mazsa veya acente en yararlý þartlar çerçevesinde harekete yetkiliyse, basiretli bir tacir gibi kendi
görüþüne göre iþlemi yapar.

III - Önlemler

MADDE 111 - (1) Acente, müvekkili hesabýna teslim aldýðý eþyanýn taþýnma sýrasýnda hasara
uðradýðýna dair belirtiler varsa, müvekkilinin taþýcýya karþý dava hakkýný güvence altýna almak üze-
re, hasarý belirlettirmek ve gereken diðer önlemleri almak, eþyayý mümkün olduðu kadar korumak
veya tamamen telef olmasý tehlikesi varsa, Borçlar Kanununun 92 nci maddesi gereðince yetkili
mahkemenin izniyle sattýrmak ve gecikmeksizin durumu müvekkiline haber vermekle yükümlüdür.
Aksi takdirde, ihmali yüzünden doðacak zararý tazmin eder.

(2) Satýlmak üzere acenteye gönderilen mallar çabuk bozulacak cinsten ise veya deðerini düþüre-
cek deðiþikliklere uðrayacak nitelikteyse ve müvekkilden talimat almaya zaman uygun deðilse veya
müvekkil izin vermede gecikirse, acente yetkili mahkemenin izniyle Borçlar Kanununun 92 nci mad-
desi gereðince eþyayý sattýrmaya yetkili ve müvekkilin menfaatleri bunu gerektiriyorsa zorunludur.

IV - Ödeme borcu

MADDE 112 - (1) Acente, müvekkiline ait olan parayý göndermekle veya teslim etmekle yü-
kümlü olup da bunu yapmazsa, yükümlülüðün doðduðu tarihten itibaren faiz ödemek ve gerekirse
ayrýca tazminat vermek zorundadýr.

D) Acentenin haklarý

I - Ücret

1. Ücrete hak kazandýran iþlemler

MADDE 113 - (1) Acente, acentelik iliþkisinin devamý süresince kendi çabasýyla veya ayný ni-
telikteki iþlemler için kazandýrdýðý üçüncü kiþilerle kurulan bütün iþlemler için ücret isteyebilir. Bu
ücret hakký, üçüncü fýkra uyarýnca önceki acenteye ait olduðu hâlde ve ölçüde doðmaz.

(2) Acenteye belli bir bölge veya müþteri çevresi býrakýlmýþsa, acente, acentelik iliþkisinin de-
vamý süresince bu bölgedeki veya çevredeki müþterilerle kendi katkýsý olmadan kurulan iþlemler
için de ücret isteyebilir. Birinci fýkranýn ikinci cümlesi burada da uygulanýr.

(3) Acentelik iliþkisinin bitmesinden sonra kurulan iþlemler için acente;

a) Ýþleme aracýlýk etmiþse veya iþlemin kurulmasýnýn kendi çabasýna baðlanabileceði ölçüde iþle-
mi hazýrlamýþ ve iþlem de acentelik iliþkisinin bitmesinden sonra uygun bir süre içinde kurulmuþsa;

b) Birinci veya ikinci fýkralarýn birinci cümleleri uyarýnca ücret istenebilecek bir iþleme iliþkin
olarak üçüncü kiþinin icabý, acentelik iliþkisinin sona ermesinden önce acenteye veya müvekkile
ulaþmýþsa,

ücret isteyebilir. Bu ücretin, hâl ve þartlara göre paylaþýlmasý hakkaniyet gereði ise, sonraki
acente de uygun bir pay alýr.

(4) Acente, ayrýca, müvekkilinin talimatýna uygun olarak tahsil ettiði paralar için de tahsil ko-
misyonu isteyebilir.
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2. Ücrete hak kazanma zamaný

MADDE 114 - (1) Acente, kurulan iþlem yerine getirildiði anda ve ölçüde ücrete hak kazanýr.
Taraflar bu kuralý acentelik sözleþmesiyle deðiþtirebilir; ancak müvekkil iþlemi yerine getirince,
acente, izleyen ayýn son günü istenebilecek uygun bir avansa hak kazanýr. Her hâlde, acente, üçün-
cü kiþi kurulan iþlemi yerine getirdiði anda ve ölçüde ücrete hak kazanýr.

(2) Üçüncü kiþinin iþlemi yerine getirmeyeceði kesinleþirse, acentenin ücret hakký düþer; öden-
miþ tutarlar geri verilir.

(3) Aracýlýk edilen sözleþmeyi müvekkilin kýsmen veya tamamen yahut öngörüldüðü þekliyle
yerine getirmeyeceði kesinleþse bile, acente ücret isteyebilir. Müvekkile yüklenemeyen sebeplerle
sözleþmenin yerine getirilemediði hâlde ve ölçüde acentenin ücret hakký düþer.

3. Ücretin miktarý

MADDE 115 - (1) Sözleþmede hüküm yoksa ücretin miktarý, acentenin bulunduðu yerdeki ti-
carî teamüle, teamül de mevcut deðilse hâlin gereðine göre o yerdeki asliye ticaret mahkemesince
belirlenir.

4. Ücretin ödeme zamaný

MADDE 116 - (1) Acentenin hak kazandýðý ücretin, doðumu tarihinden itibaren en çok üç ay
içinde veya sözleþmenin sona erdiði tarihte ödenmesi gerekir.

(2) Ücret istemi, muacceliyeti ve hesaplanmasý bakýmýndan önemli olan bütün konular hakkýn-
da acente bilgi istediði takdirde müvekkil bu bilgileri vermek zorundadýr. Ayrýca acente, ücrete bað-
lý iþlemlere iliþkin defter kayýtlarýnýn suretlerinin de kendisine gönderilmesini müvekkilinden iste-
yebilir. Müvekkil, defter suretini vermekten kaçýnýrsa ya da defterlerin doðruluðu ve tamlýðý konu-
sunda kuþku duymayý gerektiren haklý nedenler varsa, acente ticarî defter ve belgelerin ilgili kýsým-
larýný ya kendisi inceler ya da bir uzmana inceletebilir. Müvekkil buna izin vermezse sorunu mah-
keme duruma en uygun þekilde karara baðlar.

(3) Bu hükümlerin aksinin kararlaþtýrýlmasý acentenin aleyhine olduðu ölçüde geçersizdir.

II - Olaðanüstü giderlerin karþýlanmasý

MADDE 117 - (1) Acente, yükümlülüklerini yerine getirmek için yaptýklarýndan ancak olaða-
nüstü giderlerin ödenmesini isteyebilir.

III - Faiz isteme hakký

MADDE 118 - (1) Avans ve olaðanüstü giderler hakkýnda 20 nci maddenin birinci fýkrasýnýn
ikinci cümlesi hükmü uygulanýr.

IV - Hapis hakký

MADDE 119 - (1) Acente, müvekkilindeki bütün alacaklarý ödeninceye kadar, acentelik söz-
leþmesi dolayýsýyla alýp da gerek kendi elinde gerek özel bir sebebe dayanarak zilyet olmakta de-
vam eden bir üçüncü kiþinin elinde bulunan taþýnýrlar ve kýymetli evrak ile herhangi bir eþyayý tem-
sil eden senet aracýlýðýyla kullanabildiði mallar üzerinde hapis hakkýný haizdir.

(2) Müvekkile ait mallar acente tarafýndan sözleþme veya kanun gereði satýldýðý takdirde, acen-
te bu mallarýn bedelini ödemekten kaçýnabilir.
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(3) Müvekkil aciz hâlinde bulunduðu takdirde, acentenin henüz muaccel olmamýþ alacaklarý
hakkýnda da birinci ve ikinci fýkra hükümleri uygulanýr.

(4) Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesinin ikinci fýkrasýyla, 951 ilâ 953 üncü maddele-
ri hükümleri saklýdýr.

E) Müvekkilin borçlarý

MADDE 120 - (1) Müvekkil, acenteye;

a) Mallarla ilgili belgeleri vermek,

b) Acentelik sözleþmesinin yerine getirilmesi için gerekli olan hususlarý ve özellikle iþ hacmi-
nin acentenin normalde bekleyebileceðinden önemli surette düþük olabileceðini bildirmek,

c) Acentenin yaptýðý iþleri kabul edip etmediðini ya da yerine getirilmediðini uygun bir süre
içinde bildirmek,

d) Acentenin istemeye hak kazandýðý ücreti ödemek,

e) Ücret, avans ve olaðanüstü giderler hakkýnda 20 nci madde hükümlerine göre faiz ödemek

zorundadýr.

(2) Bu maddeye aykýrý þartlar, acentenin aleyhine olduðu ölçüde, geçersizdir.

F) Acentelik sözleþmesinin sona ermesi

I - Sebepleri

MADDE 121 - (1) Belirsiz bir süre için yapýlmýþ olan acentelik sözleþmesini, taraflardan her
biri üç ay önceden bildirimde bulunmak þartýyla feshedebilir. Sözleþme belirli bir süre için yapýlmýþ
olsa bile haklý sebeplerden dolayý her zaman fesih olunabilir.

(2) Belirli süre için yapýlan bir acentelik sözleþmesinin, süre dolduktan sonra uygulanmaya de-
vam edilmesi hâlinde, sözleþme belirsiz süreli hâle gelir.

(3) Müvekkilin veya acentenin iflâsý, ölümü veya kýsýtlanmasý hâlinde, Borçlar Kanununun 397
nci maddesi hükmü uygulanýr.

(4) Haklý bir sebep olmadan ve üç aylýk bildirim süresine uymaksýzýn sözleþmeyi fesheden taraf,
baþlanmýþ iþlerin tamamlanmamasý sebebiyle diðer tarafýn uðradýðý zararý tazmin etmek zorundadýr.

(5) Müvekkilin veya acentenin iflâsý, ölümü veya kýsýtlanmasý sebebiyle, acentelik sözleþmesi
sona ererse, iþlerin tamamlanmasý hâlinde acenteye verilmesi gereken ücret miktarýna oranlanarak
belirlenecek uygun bir tazminat acenteye ya da bu maddede yazýlý hâllere göre onun yerine geçen-
lere verilir.

II - Denkleþtirme istemi
MADDE 122 - (1) Sözleþme iliþkisinin sona ermesinden sonra;
a) Müvekkil, acentenin bulduðu yeni müþteriler sayesinde, sözleþme iliþkisinin sona ermesin-

den sonra da önemli menfaatler elde ediyorsa,

b) Acente, sözleþme iliþkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun tarafýndan iþletmeye kazan-
dýrýlmýþ müþterilerle yapýlmýþ veya kýsa bir süre içinde yapýlacak olan iþler dolayýsýyla sözleþme
iliþkisi devam etmiþ olsaydý elde edeceði ücret isteme hakkýný yitiriyorsa, ve
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c) Denkleþtirmenin ödenmesi, hâlin bütün gereklerine göre hakkaniyete uygun düþüyorsa,
acente, müvekkilden uygun bir tazminat isteyebilir.
(2) Tazminat, acentenin son beþ yýllýk faaliyeti sonucu aldýðý yýllýk komisyon veya diðer öde-

melerin ortalamasýný aþamaz. Sözleþme iliþkisi daha kýsa bir süre devam etmiþse, faaliyetin devamý
sýrasýndaki ortalama esas alýnýr.

(3) Müvekkilin, feshi haklý gösterecek bir eylemi olmadan, acente sözleþmeyi feshetmiþse ve-
ya acentenin kusuru sebebiyle sözleþme müvekkil tarafýndan haklý sebeplerle feshedilmiþse, acente
denkleþtirme isteminde bulunamaz.

(4) Denkleþtirme isteminden önceden vazgeçilemez. Denkleþtirme istem hakkýnýn sözleþme
iliþkisinin sona ermesinden itibaren bir yýl içinde ileri sürülmesi gerekir.

(5) Bu hüküm, hakkaniyete aykýrý düþmedikçe tek satýcýlýk ile benzeri diðer sürekli sözleþme
iliþkilerinin sona ermesi hâlinde de uygulanýr.

III - Rekabet yasaðý anlaþmasý
MADDE 123 - (1) Acentenin, iþletmesine iliþkin faaliyetlerini, sözleþme iliþkisinin sona erme-

sinden sonrasý için sýnýrlandýran anlaþmanýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve anlaþma hükümlerini içeren ve
müvekkil tarafýndan imzalanmýþ bulunan bir belgenin acenteye verilmesi gerekir. Anlaþma en çok,
iliþkinin bitiminden itibaren iki yýllýk süre için yapýlabilir ve yalnýzca acenteye býrakýlmýþ olan bölge-
ye veya müþteri çevresine ve kurulmasýna aracýlýk ettiði sözleþmelerin taalluk ettiði konulara iliþkin
olabilir. Müvekkilin, rekabet sýnýrlamasý dolayýsýyla, acenteye uygun bir tazminat ödemesi þarttýr.

(2) Müvekkil, sözleþme iliþkisinin sona ermesine kadar, rekabet sýnýrlamasýnýn uygulanmasýn-
dan yazýlý olarak vazgeçebilir. Bu hâlde müvekkil, vazgeçme beyanýndan itibaren altý ayýn geçme-
siyle tazminat ödeme borcundan kurtulur.

(3) Taraflardan biri, diðer tarafýn kusurlu davranýþý nedeniyle haklý sebeplerle sözleþme iliþki-
sini feshederse, fesihten itibaren bir ay içinde rekabet sözleþmesiyle baðlý olmadýðýný diðer tarafa
yazýlý olarak bildirebilir.

(4) Bu maddeye aykýrý þartlar, acentenin aleyhine olduðu ölçüde geçersizdir.
ÝKÝNCÝ KÝTAP
Ticaret Þirketleri
BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Türleri
MADDE 124 - (1) Ticaret þirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif þirket-

lerinden ibarettir.
(2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit þirket, þahýs; anonim, limited ve sermayesi paylara bö-

lünmüþ komandit þirket sermaye þirketi sayýlýr.
B) Tüzel kiþilik ve ehliyet
MADDE 125 - (1) Ticaret þirketleri tüzel kiþiliði haizdir.
(2) Ticaret þirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan

yararlanabilir ve borçlarý üstlenebilirler. Bu husustaki kanunî istisnalar saklýdýr.
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C) Uygulanacak kanun hükümleri
MADDE 126 - (1) Her þirket türüne özgü hükümler saklý kalmak þartýyla, Türk Medenî Kanu-

nunun tüzel kiþilere iliþkin genel hükümleri ile bu Kýsýmda hüküm bulunmayan hususlarda Borçlar
Kanununun adî þirkete dair hükümleri her þirket türünün niteliðine uygun olduðu oranda, ticaret þir-
ketleri hakkýnda da uygulanýr.

D) Sermaye koyma borcu
I - Konusu
MADDE 127 - (1) Kanunda aksine hüküm olmadýkça ticaret þirketlerine sermaye olarak;
a) Para, alacak, kýymetli evrak ve sermaye þirketlerine ait paylar;

b) Fikrî mülkiyet haklarý;

c) Taþýnýrlar ve her çeþit taþýnmaz;

d) Taþýnýr ve taþýnmazlarýn faydalanma ve kullanma haklarý;

e) Kiþisel emek;

f) Ticarî itibar;

g) Ticarî iþletmeler;

h) Haklý olarak kullanýlan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve iþaretler gibi deðerler;

i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik deðeri olan diðer haklar;

j) Devrolunabilen ve nakden deðerlendirilebilen her türlü deðer;

konabilir.
II - Hükmü
1. Genel olarak
MADDE 128 - (1) Her ortak, usulüne göre düzenlenmiþ ve imza edilmiþ þirket sözleþmesiyle

koymayý taahhüt eylediði sermayeden dolayý þirkete karþý borçludur.
(2) Esas sözleþmede bilirkiþi tarafýndan belirlenen deðerleri ile yer alan taþýnmazlar tapuya þerh

verildiði, fikri mülkiyet haklarý ile diðer deðerler, varsa özel sicillerine bu hüküm uyarýnca kayde-
dildikleri ve taþýnýrlar güvenilir bir kiþiye tevdi edildikleri takdirde aynî sermaye kabul olunur. Özel
sicile yapýlan kayýt iyiniyeti kaldýrýr.

(3) Sermaye olarak taþýnmaz mülkiyeti veya taþýnmaz üzerinde var olan veya kurulacak olan aynî
bir hakkýn konulmasý borcunu içeren þirket sözleþmesi hükümleri, resmî þekil aranmaksýzýn geçerlidir.

(4) Paradan baþka ekonomik bir deðer veya bir taþýnýrýn sermaye olarak konulmasýnýn borçla-
nýlmasý hâlinde þirket, tüzel kiþilik kazandýðý andan itibaren bunlar üzerinde malik sýfatýyla doðru-
dan tasarruf edebilir.

(5) Taþýnmaz mülkiyetinin veya sair aynî bir hakkýn sermaye olarak konulmasý hâlinde, þirke-
tin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gereklidir.

(6) Mülkiyet ve sair aynî haklarýn tapu siciline tescili istemi ile diðer sicillere yapýlacak tescil-
lerle ilgili bildirimler, ticaret sicil müdürü tarafýndan, ilgili sicile resen ve hemen yapýlýr. Þirketin
tek taraflý istemde bulunabilme hakký saklýdýr.



---- 601 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(7) Þirket, her ortaðýn sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceði ve dava ede-
bileceði gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uðradýðý zararýn tazminini de isteyebilir. Tazmi-
nat istemi için ihtar þarttýr. Þahýs þirketlerinde bu davayý ortaklar da açabilir.

(8) Ortaklarca, sermaye olarak konulmasý taahhüt edilen haklarýn korunmasý için, kurucular ta-
rafýndan ortaklar aleyhine ihtiyatî tedbir istenebilir. Tedbir üzerine açýlacak davalar için, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununda öngörülen süre ancak þirketin tescil ve ilâný tarihinden itibaren iþ-
lemeye baþlar.

2. Temerrüt faizi

MADDE 129 - (1) Vaktinde konulmayan sermaye para ise, 128 inci madde gereðince tazmi-
nat hakkýna halel gelmemek þartýyla, aksine esas sözleþmede hüküm yoksa, þirketin tescili anýndan
itibaren temerrüt faizi de ödenir.

3. Sorumlu olma

MADDE 130 - (1) Sermaye olarak þirkete alacaklarýný devretmiþ olan bir ortak, alacaklar þir-
ketçe tahsil edilmiþ olmadýkça sermaye koyma borcundan kurtulmaz.

(2) Alacak, vadesi gelmemiþ ise aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, vâde gününden, muaccel ise
þirket sözleþmesi tarihinden itibaren bir ay içinde þirketçe tahsil edilmelidir.

(3) Her ne sebeple olursa olsun, bu süre içinde tahsil edilemediði takdirde, gecikmeden dolayý
þirketin tazminat hakkýna halel gelmemek þartýyla, ortak, sürenin bitiminden itibaren geçecek gün-
lerin temerrüt faizini de öder.

(4) Alacak kýsmen tahsil edilmiþse, yukarýdaki hükümler tahsil edilmemiþ olan kýsým hakkýn-
da geçerlidir.

4. Karineler
MADDE 131 - (1) Sermaye olarak konulan ayýnlara, bilirkiþi tarafýndan biçilecek deðerler, il-

gililerce kabul edilmiþ sayýlýr.
(2) Sözleþmede aksi kararlaþtýrýlmamýþsa, sermaye olarak konan mallarýn mülkiyeti þirkete ait

ve haklar þirkete devredilmiþ olur.
(3) Hizmet karþýlýðý olarak verilecek ücretin kýsmen veya tamamen kâra iþtirak suretiyle ifasý

kararlaþtýrýldýðý takdirde bu kayýt çalýþanlara ortak sýfatýný vermez.
5. Faiz ve ücret alma hakký
MADDE 132 - (1) Kanunlarda aksine hüküm yoksa, þirket sözleþmesiyle ortaklarýn, koydukla-

rý sermayeler için faiz ve þirketteki hizmetleri sebebiyle kendilerine ücret verilmesi kabul olunabilir.
E) Ortaklarýn kiþisel alacaklýlarý
MADDE 133 - (1) Bir þahýs þirketi devam ettiði sürece ortaklardan birinin kiþisel alacaklýsý,

hakkýný þirketin bilânçosu gereðince o ortaða düþen kâr payýndan ve þirket fesholunmuþsa tasfiye
payýndan alabilir. Henüz bilânço düzenlenmemiþse alacaklý bilânçonun düzenlenmesi sonucunda
borçluya düþecek kâr ve tasfiye payý üzerine haciz koydurabilir.

(2) Sermaye þirketlerinde alacaklýlar, alacaklarýný o ortaða düþen kâr payý veya tasfiye payýn-
dan almak yanýnda, borçlularýna ait olan, senede baðlanmýþ veya baðlanmamýþ paylarý, 9/6/1932 ta-
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rihli ve 2004 sayýlý Ýcra ve Ýflâs Kanununun taþýnýrlara iliþkin hükümleri uyarýnca haczedebilir ve
paraya çevirebilir. Haciz, istek üzerine pay defterine iþlenir.

(3) Bunun dýþýnda, alacaklýlar, tüm ticaret þirketlerinde alacaklarýný, ortaðýn þirketten olan di-
ðer alacaklarýndan da alabilme ve bunun için haciz yaptýrabilme yetkisini de haizdir.

(4) Yukarýdaki hükümler borçlu ortaklarýn þirket dýþýndaki mallarýna alacaklýlarýn baþvurmala-
rýna engel olmaz.

F) Birleþme, bölünme ve tür deðiþtirme

I - Uygulama alaný ve kavramlar

1. Uygulama alaný

MADDE 134 - (1) Ticaret þirketlerinin birleþmelerine, bölünmelerine ve tür deðiþtirmelerine
134 ilâ 194 üncü maddeler uygulanýr.

(2) Diðer kanunlarýn, bu Kanunun 135 ilâ 194 üncü maddelerine aykýrý olmayan hükümleri
saklýdýr.

2. Kavramlar

MADDE 135 - (1) 134 ilâ 194 üncü maddelerin uygulanmasýnda; “þirket”, ticaret þirketlerini;
“ortak”, anonim þirketlerin paysahiplerini, limited þirketler ile þahýs þirketlerinin ve kooperatiflerin
ortaklarýný; “ortaklýk payý”, þahýs þirketlerindeki ortaklýk payýný, anonim þirketteki payý, limited þir-
ketteki esas sermaye payýný, sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketteki ortaklýk payýný; “ge-
nel kurul”, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerle kooperatiflerdeki
genel kurulu, þahýs þirketlerindeki ortaklar kurulunu ve gereðinde ortaklarýn tümünü; “yönetim or-
ganý”, anonim þirketler ve kooperatiflerde yönetim kurulunu, limited þirketlerde müdürü veya mü-
dürleri, þahýs þirketleriyle sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde yöneticiyi; “þirket söz-
leþmesi”, anonim þirketlerde esas sözleþmeyi, þahýs þirketleriyle limited þirketlerde þirket sözleþme-
sini ve kooperatifte ana sözleþmeyi ifade eder.

(2) Küçük ve orta ölçekli þirketler belirlenirken, þahýs þirketleri için 1522, sermaye þirketleri
hakkýnda ise 1523 üncü maddelerde öngörülen ölçütler uygulanýr.

II - Birleþme

1. Genel hükümler

a) Ýlke

MADDE 136 - (1) Þirketler;

a) Bir þirketin diðerini devralmasý (devralma þeklinde birleþme) veya

b) Yeni bir þirket içinde bir araya gelmeleri (yeni kuruluþ þeklinde birleþme) yoluyla birleþebilirler.

(2) 136 ilâ 158 inci maddelerin uygulanmasýnda, kabul eden þirket “devralan”, katýlan þirket
“devrolunan” diye adlandýrýlýr.

(3) Birleþme, devrolunan þirketin malvarlýðý karþýlýðýnda, bir deðiþim oranýna göre devralan þir-
ketin paylarýnýn, devrolunan þirketin ortaklarýnca kendiliðinden iktisap edilmesiyle gerçekleþir. Bir-
leþme sözleþmesi 140 ýncý maddenin ikinci fýkrasý anlamýnda ayrýlma akçesini de öngörebilir.
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(4) Birleþmeyle, devralan þirket devrolunan þirketin malvarlýðýný bir bütün hâlinde devralýr.
Birleþmeyle devrolunan þirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir.

b) Geçerli birleþmeler
MADDE 137 - (1)Sermaye þirketleri,
a) Sermaye þirketleriyle

b) Kooperatiflerle ve

c) Devralan þirket olmalarý þartýyla, kollektif ve komandit þirketlerle,

birleþebilirler.

(2) Þahýs þirketleri,

a) Þahýs þirketleriyle

b) Devrolunan þirket olmalarý þartýyla, sermaye þirketleriyle,

c) Devrolunan þirket olmalarý þartýyla, kooperatiflerle,

birleþebilirler.

3) Kooperatifler,

a) Kooperatiflerle,

b) Sermaye þirketleriyle ve

c) Devralan þirket olmalarý þartýyla, þahýs þirketleriyle,

birleþebilirler.

c) Tasfiye hâlindeki bir þirketin birleþmeye katýlmasý
MADDE 138 - (1) Tasfiye hâlindeki bir þirket, malvarlýðýnýn daðýtýlmasýna baþlanmamýþsa ve

devrolunan þirket olmasý þartýyla, birleþmeye katýlabilir.

(2) Birinci fýkradaki þartlarýn varlýðý, bir iþlem denetçisinin, bu hususu doðrulayan raporunun,
devralan þirketin merkezinin bulunduðu yerin ticaret sicili müdürlüðüne sunulmasýyla kanýtlanýr.

d) Sermayenin yitirilmesi veya borca batýklýk hâlinde birleþmeye katýlma
MADDE 139 - (1) Sermayesiyle kanunî yedek akçeleri toplamýnýn yarýsý zararlarla yitmiþ olan

veya borca batýk durumda bulunan bir þirket, yitirilmiþ sermayeyi veya gerekiyorsa borca batýklýk
durumunu karþýlayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen özvarlýða sahip bulunan bir þirket
ile birleþebilir.

(2) Birinci fýkradaki þartýn gerçekleþmiþ olduðunu kanýtlayan bir iþlem denetçisi raporunun,
devralan þirketin merkezinin bulunduðu yerin ticaret sicili müdürlüðüne sunulmasý þarttýr.

2. Ortaklýk paylarý ve haklarý
a) Ortaklýk payýnýn ve haklarýnýn korunmasý
MADDE 140 - (1) Devrolunan þirketin ortaklarýnýn, mevcut ortaklýk paylarýný ve haklarýný kar-

þýlayacak deðerde, devralan þirketin paylarý ve haklarý üzerinde istemde bulunma haklarý vardýr. Bu
istem hakký, birleþmeye katýlan þirketlerin malvarlýklarýnýn deðeri, oy haklarýnýn daðýlýmý ve önem
taþýyan diðer hususlar dikkate alýnarak hesaplanýr.
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(2) Þirket paylarýnýn deðiþim oranlarý belirlenirken, tahsis olunan þirket paylarýnýn gerçek de-
ðerlerinin onda birini aþmamasý þartýyla, bir denkleþtirme ödenmesi öngörülebilir.

(3) Devrolunan þirketin oydan yoksun paylarýna sahip ortaklarýna ayný deðerde, oydan yoksun
veya oy hakkýný haiz paylar verilir.

(4) Devrolunan þirkette mevcut bulunan paylara baðlý imtiyaz haklarý karþýlýðýnda, devralan
þirkette eþdeðerde haklar veya uygun bir karþýlýk verilir.

(5) Devralan þirket, devrolunan þirketin intifa senedi sahiplerine, eþdeðerli haklar tanýmak veya
intifa senetlerini, birleþme sözleþmesinin yapýldýðý tarihteki gerçek deðeriyle satýn almak zorundadýr.

b) Ayrýlma akçesi

MADDE 141 - (1) Birleþmeye katýlan þirketler, birleþme sözleþmesinde, ortaklara, devralan
þirkette, pay ve ortaklýk haklarýnýn iktisabý ile iktisap olunan þirket paylarýnýn gerçek deðerine denk
gelen bir ayrýlma akçesi arasýnda seçim yapma hakký tanýyabilirler.

(2) Birleþmeye katýlan þirketler birleþme sözleþmesinde, sadece, ayrýlma akçesinin verilmesi-
ni öngörebilirler.

3. Sermaye artýrýmý, yeni kuruluþ ve ara bilânço

a) Sermaye artýrýmý

MADDE 142 - (1) Devralma yoluyla birleþmede, devralan þirket, sermayesini, devrolunan þir-
ketin ortaklarýnýn haklarýnýn korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, arttýrmak zorundadýr.

(2) Birleþmede, aynî sermaye konulmasýna iliþkin düzenlemelerle, halka açýk anonim þirketler-
de, yeni paylarýn halka arzýna dair hükümler, Sermaye Piyasasý Kurulu kaydýna alýnmasýna iliþkin
olanlar müstesna, uygulanmaz.

b) Yeni kuruluþ

MADDE 143 - (1) Yeni kuruluþ yolu ile birleþmede, bu Kanun ile Kooperatifler Kanununun,
aynî sermaye konulmasýna dair düzenlemeleri ve asgarî ortak sayýsýna iliþkin hükümleri dýþýndaki
maddeleri yeni þirketin kuruluþuna uygulanýr.

c) Ara bilânço

MADDE 144 - (1) Birleþme sözleþmesinin imzalandýðý tarih ile bilânço günü arasýnda altý ay-
dan fazla zaman geçmiþse veya son bilânçonun çýkarýlmasýndan sonra, birleþmeye katýlan þirketle-
rin malvarlýklarýnda önemli deðiþiklikler meydana gelmiþse, birleþmeye katýlan þirketler bir ara
bilânço çýkarmak zorundadýr.

(2) Aþaðýdaki hükümler saklý olmak kaydý ile, ara bilânçoya yýllýk bilânçoya iliþkin hüküm ve
ilkeler uygulanýr. Ara bilânço için;

a) Fizikî envanter çýkarýlmasý gerekli deðildir;

b) Son bilânçoda kabul edilen deðerlendirmeler, sadece ticarî defterdeki hareketler ölçüsünde
deðiþtirilir; amortismanlar, deðer düzeltmeleri ve karþýlýklar ile ticarî defterlerden anlaþýlmayan iþ-
letme için önemli deðer deðiþiklikleri de dikkate alýnýr.
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4. Birleþme sözleþmesi, birleþme raporu ve denetleme
a) Birleþme sözleþmesi
aa) Birleþme sözleþmesinin yapýlmasý
MADDE 145 - (1) Birleþme sözleþmesi yazýlý þekilde yapýlýr. Sözleþme, birleþmeye katýlan þir-

ketlerin, yönetim organlarýnca imzalanýr ve genel kurullarý tarafýndan onaylanýr.

bb) Birleþme sözleþmesinin içeriði
MADDE 146 - (1) Birleþme sözleþmesinin;
a) Birleþmeye katýlan þirketlerin ticaret unvanlarýný, hukukî türlerini, merkezlerini; yeni kuru-

luþ yolu ile birleþme hâlinde, yeni þirketin türünü, ticaret unvanýný ve merkezini;

b) Þirket paylarýnýn deðiþim oranýný, öngörülmüþse denkleþtirme tutarýný; devrolunan þirketin
ortaklarýnýn, devralan þirketteki paylarýna ve haklarýna iliþkin açýklamalarý;

c) Devralan þirketin, imtiyazlý ve oydan yoksun paylarýn sahipleriyle intifa senedi sahiplerine
tanýdýðý haklarý;

d) Þirket paylarýnýn deðiþtirilmesinin þeklini;

e) Birleþmeyle iktisap edilen paylarýn, devralan veya yeni kurulan þirketin bilânço kârýna hak
kazandýðý tarihi ve bu isteme iliþkin bütün özellikleri;

f) Gereðinde 141 inci madde uyarýnca ayrýlma akçesini;

g) Devrolunan þirketin iþlem ve eylemlerinin devralan þirketin hesabýna yapýlmýþ sayýlacaðý tarihi;

h) Yönetim organlarýna ve yönetici ortaklara tanýnan özel yararlarý;

i) Gereðinde sýnýrsýz sorumlu ortaklarýn isimlerini;

içermesi zorunludur.

b) Birleþme raporu
MADDE 147 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerin yönetim organlarý, ayrý ayrý veya birlikte, bir-

leþme hakkýnda bir rapor hazýrlarlar.

(2) Raporda;

a) Birleþmenin amacý ve sonuçlarý;

b) Birleþme sözleþmesi;

c) Þirket paylarýnýn deðiþim oraný ve öngörülmüþse denkleþtirme tutarý; devrolunan þirketlerin
ortaklarýna devralan þirket nezdinde tanýnan ortaklýk haklarý;

d) Gereðinde ayrýlma karþýlýðýnýn tutarý ve þirket pay ve ortaklýk haklarý yerine ayrýlma akçesi
verilmesinin sebepleri;

e) Deðiþim oranýnýn belirlenmesi yönünden paylarýn deðerlendirilmesine iliþkin özellikler;

f) Gereðinde devralan þirket tarafýndan yapýlacak artýrýmýn miktarý;

g) Öngörülmüþse, devrolunan þirketin ortaklarýna, birleþme dolayýsýyla yüklenecek olan, ek
ödeme ve diðer kiþisel edim yükümleri ile kiþisel sorumluluklar hakkýnda bilgi;

h) Deðiþik türdeki þirketlerin birleþmelerinde, yeni tür dolayýsýyla ortaklara düþen yükümlülükler;
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i) Birleþmenin, birleþmeye katýlan þirketlerin iþçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sos-
yal plânýn içeriði;

j) Birleþmenin, birleþmeye katýlan þirketlerin alacaklýlarý üzerindeki etkileri;

k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alýnan onaylar,

hukukî ve ekonomik yönden açýklanýr ve gerekçeleri belirtilir.

(3) Yeni kuruluþ yoluyla birleþmede birleþme raporuna yeni þirketin sözleþmesinin de eklen-
mesi þarttýr.

(4) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde, küçük ve orta ölçekli þirketler birleþme raporunun dü-
zenlenmesinden vazgeçebilirler.

c) Birleþme sözleþmesinin ve birleþme raporunun denetlenmesi

MADDE 148 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerin; birleþme sözleþmesini, birleþme raporunu ve
birleþmeye esas oluþturan bilânçoyu, bu konuda uzman olan bir iþlem denetçisine denetlettirmeleri
þarttýr.

(2) Birleþmeye katýlan þirketler, birleþmeyi denetleyecek iþlem denetçisine amaca yardýmcý
olacak, her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadýr.

(3) Ýþlem denetçisi denetleme raporunda;

a) Devralan þirket tarafýndan yapýlmasý öngörülen sermaye artýrýmýnýn, devrolunan þirketin or-
taklarýnýn haklarýný korumaya yeterli bulunup bulunmadýðý;

b) Deðiþim oranýnýn ve ayrýlma karþýlýðýnýn adil olup olmadýðý;

c) Deðiþim oranýnýn hangi yönteme göre hesapladýðý; en az üç farklý genel kabul gören yöntem
ile karþýlaþtýrma yapýlarak, uygulanan yöntemin adil olduðu;

d) Diðer genel kabul gören yöntemlere göre hangi deðerlerin ortaya çýkabileceði;

e) Denkleþtirme varsa, bunun uygun olup olmadýðý;

f) Deðiþim oranýnýn hesaplanmasý yönünden paylarýn deðerlendirilmesinde dikkate alýnan özellikler;

hususunda inceleme yapýp görüþ açýklamakla yükümlüdürler.

(4) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde, küçük ve orta ölçekli þirketler denetlemeden vazgeçebilirler.

5. Ýnceleme hakký ve malvarlýðýnda deðiþiklikler
a) Ýnceleme hakký
MADDE 149 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerden her biri, merkezleriyle þubelerinde ve hal-

ka açýk anonim þirketler ise Sermaye Piyasasý Kurulunun öngöreceði yerlerde, genel kurul kararýn-
dan önceki otuz gün içinde,

a) Birleþme sözleþmesini,

b) Birleþme raporunu,

c) Denetleme raporunu,
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d) Son üç yýlýn yýl sonu finansal tablolarýyla yýllýk faaliyet raporlarýný, gereðinde ara bilânçolarýný,

ortaklarýn, intifa senedi sahipleriyle þirket tarafýndan ihraç edilmiþ bulunan menkul kýymet
hâmillerinin, menfaati bulunan kiþilerin ve diðer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür.
Bunlar ilgili sermaye þirketlerinin web sitelerinde de yayýnlanýr.

(2) Ortaklar ile birinci fýkrada sayýlan kiþiler, ayný fýkrada anýlan belgelerin suretlerinin ve var-
sa basýlý þekillerinin kendilerine verilmesini isteyebilirler. Bunlar için, herhangi bir bedel veya gi-
der karþýlýðý istenilemez.

(3) Birleþmeye katýlan þirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýnlanan ve
web sitelerine de konulan ilânda, inceleme yapma hakkýna iþaret eder.

(4) Birleþmeye katýlan her þirket, birinci fýkrada anýlan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve ne-
relerde incelemeye hazýr tutulduklarýný, tevdiden en az üç iþ günü önce, Türkiye Ticaret Sicili Gaze-
tesi ile þirket sözleþmesinde öngörülen gazetelerde ve sermaye þirketleri de web sitelerinde ilân eder.

(5) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde, küçük ve orta ölçekli þirketler inceleme hakkýnýn kul-
lanýlmasýndan vazgeçebilirler.

b) Malvarlýðýndaki deðiþikliklerle ilgili bilgiler

MADDE 150 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerden birinin aktif veya pasif varlýklarýnda, birleþ-
me sözleþmesinin imzasý tarihiyle, bu sözleþmenin genel kurulda onaya sunulacaðý tarih arasýnda,
önemli deðiþiklik meydana gelmiþse, yönetim organý, bu durumu kendi genel kuruluna ve birleþme-
ye katýlan diðer þirketlerin yönetim organlarýna yazýlý olarak bildirir.

(2) Birleþmeye katýlan tüm þirketlerin yönetim organlarý, bu durumda birleþme sözleþmesinin
deðiþtirilmesine veya birleþmeden vazgeçmeye gerek olup olmadýðýný incelerler; böyle bir sonuca
vardýklarý takdirde, onaya sunma önerisi geri çekilir. Diðer hâlde, yönetim organý genel kurulda, bir-
leþme sözleþmesinde uyarlamaya gerek bulunmadýðýnýn gerekçesini açýklar.

c) Birleþme kararý

MADDE 151 - (1) Yönetim organý, genel kurula birleþme sözleþmesini sunar. Birleþme söz-
leþmesi genel kurulda;

a) Bu Kanunun 421 inci maddesinin beþinci fýkrasýnýn (b) bendi saklý olmak üzere anonim ve
sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde, esas veya çýkarýlmýþ sermayenin çoðunluðunu
temsil etmesi þartýyla, genel kurulda mevcut bulunan oylarýn üçte ikisiyle;

b) Bir kooperatif tarafýndan devralýnacak sermaye þirketlerinde, sermayenin çoðunluðunu tem-
sil etmesi þartýyla, genel kurulda mevcut bulunan oylarýn üçte ikisiyle;

c) Limited þirketlerde, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip bulunmalarý
þartýyla, tüm ortaklarýn dörtte üçünün oylarýyla;

d) Kooperatiflerde, verilen oylarýn üçte ikisinin çoðunluðuyla; ana sözleþmede ek ödeme ve
baþka edim yükümleri ya da sýnýrsýz sorumluluk kabul edilmiþ veya bunlar mevcut olup da geniþle-
tilmiþse kooperatife kayýtlý ortaklarýn tümünün dörtte üçünün kararýyla,

onaylanmalýdýr.
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(2) Kollektif ve komandit þirketlerde birleþme sözleþmesinin oybirliðiyle onaylanmasý gerekir.
Ancak, þirket sözleþmesinde birleþme sözleþmesinin bütün ortaklarýn dörtte üçünün kararýyla onay-
lanmasý öngörülebilir.

(3) Bir sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketin, baþka bir þirketi devralmasý hâlinde, bi-
rinci fýkranýn (a) bendindeki nisaba ek olarak, komanditelerin tamamýnýn birleþmeyi yazýlý olarak
onaylamalarý gereklidir.

(4) Bir limited þirket tarafýndan devralýnan anonim ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit
þirkette, devralma ile ek yüküm ve kiþisel edim yükümleri de öngörülüyorsa veya bunlar mevcut
olup da geniþletiliyorsa, bütün ortaklarýn oybirliðine gerek vardýr.

(5) Birleþme sözleþmesi bir ayrýlma karþýlýðýný öngörüyorsa bunun, devreden þirket þahýs þirke-
tiyse oy hakkýný haiz ortaklarýnýn, sermaye þirketiyse þirkette mevcut oy haklarýnýn yüzde doksaný-
nýn olumlu oylarýyla onaylanmasý þarttýr.

(6) Birleþme sözleþmesinde devrolunan þirketin iþletme konusunda deðiþiklik öngörülmüþse,
birleþme sözleþmesinin ayrýca, þirket sözleþmesinin deðiþtirilmesi için gerekli nisapla onaylanmýþ
olmasý zorunludur.

6. Kesinleþmeye iliþkin hükümler
a) Ticaret siciline tescil
MADDE 152 - (1) Birleþmeye katýlan þirketler tarafýndan birleþme kararý alýnýr alýnmaz, yö-

netim organlarý, birleþmenin tescili için ticaret siciline baþvurur.
(2) Devralan þirket, birleþmenin gereði olarak sermayesini artýrmýþsa, ek olarak esas sözleþme

deðiþiklikleri de ticaret siciline sunulur.
(3) Devrolunan þirket, birleþmenin ticaret siciline tescili ile infisâh eder.
b) Hukukî sonuçlar
MADDE 153 - (1) Birleþme, birleþmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanýr. Tescil

anýnda, devrolunan þirketin bütün aktif ve pasifi kendiliðinden devralan þirkete geçer.
(2) Devrolunan þirketin ortaklarý devralan þirketin ortaðý olur. Ancak bu sonuç, devralan þirke-

tin kendi adýna fakat bu þirket hesabýna hareket eden kiþinin elinde bulunan paylar ile devrolunan þir-
ketin kendi adýna fakat bu þirket hesabýna hareket eden kiþinin elinde bulunan paylar için doðmaz.

(3) Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanun hükümleri saklýdýr.
c) Ýlân
MADDE 154 - (1) Birleþme kararý, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur.
7. Sermaye þirketlerinin kolaylaþtýrýlmýþ þekilde birleþmesi
a) Uygulama alaný
MADDE 155 - (1) a) Devralan sermaye þirketi devrolunan sermaye þirketinin oy hakký veren

bütün paylarýna veya,
b) Bir þirket ya da bir gerçek kiþi veya kanun yahut sözleþme dolayýsýyla baðlý bulunan kiþi

gruplarý, birleþmeye katýlan sermaye þirketlerinin oy hakký veren tüm paylarýna
sahiplerse sermaye þirketleri kolaylaþtýrýlmýþ düzene göre birleþebilirler.
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(2) Devralan sermaye þirketi devrolunan sermaye þirketinin tüm paylarýna deðil de, en az oy
hakký veren paylarýnýn yüzde doksanýna sahipse, azýnlýkta kalan paysahiplerine;

a) Devralan þirkette þirket paylarý yanýnda 141 inci maddeye göre þirket paylarýnýn gerçek de-
ðerine denk gelen bir karþýlýk verilmesi tercihinin önerilmesi ve

b) Birleþmeden ek ödeme, herhangi bir kiþisel edim yükümü ve kiþisel sorumluluk doðmamasý,
halinde birleþme kolaylaþtýrýlmýþ þartlarda gerçekleþebilir.
b) Kolaylýklar
MADDE 156 - (1) Birleþmeye katýlan ve 155 inci maddenin birinci fýkrasýnda öngörülen þartla-

ra uyan sermaye þirketleri, birleþme sözleþmesinde, 146 ncý maddenin (a) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gös-
terilmiþ bulunan kayýtlara yer verirler. Bu sermaye þirketleri birleþme raporu (madde 147) düzenleme-
ye, birleþme sözleþmesini denetletmeye (madde 148) ve inceleme hakký saðlamaya (madde 149) zo-
runlu olmadýklarý gibi birleþme sözleþmesini genel kurulun onayýna da (madde 151) sunmayabilirler.

(2) Birleþmeye katýlan ve 155 inci maddenin ikinci fýkrasýnda öngörülen þartlara uyan serma-
ye þirketleri, birleþme sözleþmesinde, sadece, 147 nci maddenin (a), (b) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gös-
terilmiþ bulunan kayýtlara yer verirler. Bu þirketler birleþme raporu (madde 147) düzenlemeye ve
birleþme sözleþmesini genel kurula sunmaya (madde 151) zorunlu deðillerdir. 149 uncu maddede
öngörülen inceleme hakkýnýn, birleþmenin tescili için ticaret siciline yapýlan baþvurudan otuz gün
önce saðlanmýþ olmasý gerekir.

8. Alacaklýlarýn ve çalýþanlarýn korunmasý
a) Alacaklarýn güvence altýna alýnmasý
MADDE 157 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerin alacaklýlarý birleþmenin hukuken geçerlilik

kazanmasýndan itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan þirket bunlarýn alacaklarýný gü-
vence altýna alýr.

(2) Birleþmeye katýlan þirketler, alacaklýlarýna, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve tirajý elli-
binin üstünde olan yurt düzeyinde daðýtým yapýlan üç gazetede yediþer gün aralýklarla üç defa ya-
pacaklarý ilânla, haklarýný bildirirler. Ýþlem denetçisi, birleþmeye katýlan þirketlerin serbest malvar-
lýklarýnýn, ödenmesine yetmeyeceði bilinen bir alacaklarý bulunmadýðýný veya böyle bir alacak iste-
mi beklenmediðini doðruladýðý takdirde ilân yükümlülüðü ortadan kalkar.

(3) Devralan þirket alacaðýn birleþme dolayýsýyla tehlikeye düþmediðini bir iþlem denetçisi ra-
poruyla ispat ederse, güvence verme yükümlülüðü ortadan kalkar.

(4) Diðer alacaklýlarýn zarara uðramayacaklarýnýn anlaþýlmasý hâlinde, yükümlü þirket güvence
göstermek yerine borcu ödeyebilir.

b) Ortaklarýn kiþisel sorumluluklarý ve iþ iliþkilerinin geçmesi
MADDE 158 - (1) Devrolunan þirketin borçlarýndan birleþmeden önce sorumlu olan ortaklarýn

sorumluluklarý birleþmeden sonra da devam eder. Þu þartla ki, bu borçlar birleþme kararýnýn ilânýn-
dan önce doðmuþ olmalý veya borçlarý doðuran sebepler bu tarihten önce oluþmuþ bulunmalýdýr.

(2) Devrolunan þirketin borçlarýndan doðan, ortaklarýn kiþisel sorumluluðuna iliþkin istemler,
birleþme kararýnýn ilâný tarihinden itibaren üç yýl geçince zamanaþýmýna uðrar. Alacak ilân tarihin-
den sonra muaccel olursa, zamanaþýmý süresi muacceliyet tarihinden baþlar. Bu sýnýrlama, devralan
þirketin borçlarý dolayýsýyla þahsen sorumlu olan ortaklarýn sorumluluklarýna uygulanmaz.
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(3) Kamuya arz edilmiþ olan tahvil ve diðer borç senetlerinde sorumluluk itfa tarihine kadar
devam eder; meðerki, izahname baþka bir düzenleme içersin.

(4) Ýþ iliþkileri hakkýnda 178 inci madde hükmü uygulanýr.

III - Bölünme

1. Genel hükümler

a) Ýlke

MADDE 159 - (1) Bir þirket tam veya kýsmî bölünebilir.

a) Tam bölünmede, þirketin tüm malvarlýðý bölümlere ayrýlýr ve diðer þirketlere devrolunur. Bö-
lünen þirketin ortaklarý, devralan þirketlerin paylarýný ve haklarýný iktisap ederler. Tam bölünüp dev-
rolunan þirket sona erer ve unvaný ticaret sicilinden silinir.

b) Kýsmî bölünmede, bir þirketin malvarlýðýnýn bir veya birden fazla bölümü diðer þirketlere
devrolunur. Bölünen þirketin ortaklarý, devralan þirketlerin paylarýný ve haklarýný iktisap ederler ve-
ya bölünen þirket devredilen malvarlýðý bölümlerinin karþýlýðýnda devralan þirketlerdeki paylarý ve
haklarý elde eder (yavru þirket oluþturma).

b) Geçerli bölünmeler

MADDE 160 - (1) Sermaye þirketleri ve kooperatifler sermaye þirketlerine ve kooperatiflere
bölünebilirler.

c) Þirket paylarýnýn ve haklarýnýn korunmasý

MADDE 161 - (1) Tam ve kýsmî bölünmede þirket paylarý ve haklarý 140 ýncý madde uyarýn-
ca korunur.

(2) Devreden þirketin ortaklarýna,

a) Bölünmeye katýlan tüm þirketlerde, mevcut paylarý oranýnda þirket paylarý (oranýn korundu-
ðu bölünme) veya

b) Bölünmeye katýlan bazý veya tüm þirketlerde, mevcut paylarýnýn oranýna göre deðiþiklik ya-
pýlarak þirket paylarý (oranýn korunmadýðý bölünme),

tahsis edilebilir.

2. Bölünmenin uygulanmasýna iliþkin hükümler

a) Sermayenin azaltýlmasý

MADDE 162 - (1) Bölünme sebebiyle devreden þirketin sermayesinin azaltýlmasý hâlinde 473,
474 ve 592 inci maddeler ile kooperatiflerde 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayýlý Kooperatifler Kanu-
nunun 98 inci maddesine dayanýlarak bu Kanunun 473 ve 474 üncü maddeleri uygulanmaz.

b) Sermaye artýrýmý

MADDE 163 - (1) Devralan þirket sermayesini, devreden þirketin ortaklarýnýn haklarýný koru-
yacak miktarda artýrýr.

(2) Bölünmede, aynî sermaye konulmasýna iliþkin hükümler uygulanmaz. Bölünme sebebiyle,
kayýtlý sermaye sisteminde müsait olmasa bile, tavan deðiþtirilmeden sermaye artýrýlabilir.
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c) Yeni kuruluþ

MADDE 164 - (1) Bölünme çerçevesinde yeni bir þirketin kurulmasýna bu Kanun ile Koope-
ratifler Kanununun kuruluþa iliþkin hükümleri uygulanýr. Sermaye þirketlerinin kurulmasýnda, ku-
rucularýn asgarî sayýsýna ve aynî sermaye konulmasýna iliþkin hükümler uygulanmaz.

d) Arabilânço

MADDE 165 - (1) Bilânço günüyle, bölünme sözleþmesinin imzasý veya bölünme plânýnýn dü-
zenlenmesi tarihi arasýnda, altý aydan fazla bir zaman bulunduðu veya son bilânçonun çýkarýlmasýn-
dan itibaren, bölünmeye katýlan þirketlerin malvarlýklarýnda önemli deðiþiklikler meydana gelmiþ
olduðu takdirde, bir ara bilânço çýkarýlýr.

(2) Aþaðýdaki hükümler saklý olmak kaydý ile, ara bilânçoya yýllýk bilânçoya iliþkin hüküm ve
ilkeler uygulanýr. Ara bilânço için;

a) Fizikî envanter çýkarýlmasý gerekli deðildir;

b) Son bilânçoda kabul edilen deðerlendirmeler, sadece ticarî defterdeki hareketler ölçüsünde
deðiþtirilir; amortismanlar, deðer düzeltmeleri ve karþýlýklar ile ticarî defterlerden anlaþýlmayan iþ-
letme için önemli deðer deðiþiklikleri de dikkate alýnýr.

3. Bölünme belgelerini denetleme ve inceleme hakký

a) Bölünme sözleþmesi ve bölünme plâný

aa) Genel olarak

MADDE 166 - (1) Bir þirket bölünme yoluyla, malvarlýðýnýn bölümlerini var olan þirketlere
devredecekse, bölünmeye katýlan þirketlerin yönetim organlarý tarafýndan bir bölünme sözleþmesi
yapýlýr.

(2) Bir þirket, bölünme yoluyla, malvarlýðýnýn bölümlerini, yeni kurulacak þirketlere devrede-
cekse, yönetim organý bir bölünme plâný düzenler.

(3) Hem bölünme sözleþmesinin hem de bölünme plânýnýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve bunlarýn
genel kurul tarafýndan 173 üncü madde hükümlerine göre onaylanmasý þarttýr.

bb) Bölünme sözleþmesinin ve bölünme plânýnýn içeriði

MADDE 167 - (1) Bölünme sözleþmesi ve bölünme plâný özellikle;

a) Bölünmeye katýlan þirketlerin ticaret unvanlarýný, merkezlerini ve türlerini;

b) Aktif ve pasif malvarlýðý konularýnýn devir amacýyla bölümlere ayrýlmasýný ve tahsisini; açýk
tanýmlamayla, bu bölümlere iliþkin envanteri; taþýnmazlarý, kýymetli evraký ve maddî olmayan mal-
varlýðýný teker teker gösteren listeyi;

c) Paylarýn deðiþim oranýný ve gereðinde ödenecek denkleþtirme tutarýný ve devreden þirketin
ortaklarýnýn, devralan þirketteki ortaklýk haklarýna iliþkin açýklamalarý;

d) Devralan þirketin; intifa senedi, oydan yoksun pay ve özel hak sahiplerine tahsis ettiði haklarý;

e) Þirket paylarýnýn deðiþim tarzlarýný;

f) Þirket paylarýnýn bilânço kârýna hangi tarihten itibaren hak kazanacaklarýný ve bu istem hak-
kýnýn özelliklerini;
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g) Devreden þirketin iþlemlerinin hangi tarihten itibaren devralan þirketin hesabýna yapýlmýþ
kabul edildiðini;

h) Yönetim organlarýnýn üyelerine, müdürlere, yönetim hakkýna sahip kiþilere ve denetçilere ta-
nýnan özel menfaatleri;

i) Bölünme sonucu devralan þirketlere geçen iþ iliþkilerinin listesini

içerir.

b) Bölünmenin dýþýnda kalan malvarlýðý

MADDE 168 - (1) Bölünme sözleþmesinde veya bölünme plânýnda tahsisi yapýlmayan malvar-
lýðý konularý üzerinde;

a) Tam bölünmede, tüm devralan þirketlerin, bölünme sözleþmesi veya plânýna göre kendileri-
ne intikal eden net aktif malvarlýðýnýn oranýna göre tüm devralan þirketlerin paylý mülkiyet hakký
düþer.

b) Kýsmî bölünmede söz konusu malvarlýðý, devreden þirkette kalýr.

(2) Birinci fýkra hükmü kýyas yoluyla alacaklara ve maddî olmayan malvarlýðý haklarýna da uygulanýr.

(3) Tam bölünmeye katýlan þirketler, bölünme sözleþmesi veya bölünme plânýna göre herhan-
gi bir þirkete tahsis edilmeyen borçlardan müteselsilen sorumludurlar.

c) Bölünme raporu

aa) Ýçerik

MADDE 169 - (1) Bölünmeye katýlan þirketlerin yönetim organlarý, bölünme hakkýnda ayrý ra-
por hazýrlarlar; ortak rapor da geçerlidir.

(2) Rapor;

a) Bölünmenin amacýný ve sonuçlarýný;

b) Bölünme sözleþmesini veya bölünme plânýný;

c) Paylarýn deðiþim oranlarýný ve gereðinde ödenecek denkleþtirme tutarýný, özellikle devreden
þirketin ortaklarýnýn devralan þirketteki haklarýna iliþkin açýklamalarý;

d) Deðiþim oranýnýn saptanmasýnda, paylarýn deðerlendirilmesine iliþkin özellikleri;

e) Gereðinde, bölünme dolayýsýyla ortaklar için doðacak olan ek ödeme yükümlerini, diðer ki-
þisel edim yükümlerini ve sýnýrsýz sorumluluðu;

f) Bölünmeye katýlan þirketlerin türlerinin farklý olmasý hâlinde, ortaklarýn yeni tür sebebiyle
söz konusu olan yükümlerini;

g) Bölünmenin iþçiler üzerindeki etkileri ile içeriðini; varsa sosyal plânýn içeriðini;

h) Bölünmenin, bölünmeye katýlan þirketlerin alacaklýlarý üzerindeki etkilerini;

hukukî ve ekonomik yönleri ile açýklar ve gerekçelerini gösterir.

(3) Yeni kuruluþun varlýðý hâlinde, bölünme plânýna yeni þirketin sözleþmesi de eklenir.

(4) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde küçük ve orta ölçekli þirketler bölünme raporunun dü-
zenlenmesinden vazgeçebilirler.
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bb) Bölünme sözleþmesinin veya bölünme plânýnýn ve bölünme raporunun denetlenmesi
MADDE 170 - (1) Bölünme sözleþmesinin veya bölünme plânýnýn denetlenmesine 148 inci

madde hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.

d) Ýnceleme hakký
MADDE 171 - (1) Bölünmeye katýlan þirketlerden her biri, genel kurulun kararýndan iki ay önce,

merkezlerinde, halka açýk anonim þirketler ayrýca Sermaye Piyasasý Kurulunun uygun gördüðü yerlerde;

a) Bölünme sözleþmesini veya bölünme plânýný,

b) Bölünme raporunu,

c) Denetleme raporunu,

d) Son üç yýlýn finansal tablolarý ile faaliyet raporlarýný ve varsa ara bilânçolarý,

bölünmeye katýlan þirketlerin ortaklarýnýn incelemesine sunar.

(2) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde küçük ve orta ölçekli þirketler birinci fýkrada öngörü-
len inceleme hakkýndan vazgeçebilirler.

(3) Ortaklar, bölünmeye katýlan þirketlerden, birinci fýkrada sayýlan belgelerin kopyalarýnýn
kendilerine verilmesini isteyebilirler. Suretler için bedel veya herhangi bir gider karþýlýðý istenemez.

(4) Bölünmeye katýlan þirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, inceleme yap-
ma haklarýna iþaret eden bir ilân yayýnlarlar.

e) Malvarlýðýndaki deðiþikliklerle ilgili bilgiler
MADDE 172 - (1) Bölünmeye katýlan þirketlerin malvarlýklarýnda meydana gelen deðiþiklik-

lere 150 nci madde kýyas yoluyla uygulanýr.

4. Bölünme kararý
MADDE 173 - (1) 175 inci maddede öngörülen güvencenin saðlanmasýndan sonra, bölünme-

ye katýlan þirketlerin yönetim organlarý, bölünme sözleþmesini veya bölünme plânýný genel kurula
sunar.

(2) Onama kararý 151 inci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü ve altýncý fýkralarýnda öngörü-
len nisaplara uyularak alýnýr.

(3) Oranýn korunmadýðý bölünmede onama kararý, devreden þirkette oy hakkýný haiz ortaklarýn
en az yüzde doksanýyla alýnýr.

5. Korunmaya iliþkin hükümler
a) Alacaklýlarýn korunmasý
aa) Çaðrý
MADDE 174 - (1) Bölünmeye katýlan þirketlerin alacaklýlarý, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

ile þirket sözleþmesinde öngörülen gazetelerde üç kez yapýlacak ve web sitesine de konulacak ilânla,
alacaklarýný bildirerek güvence verilmesi için istemde bulunmaya çaðrýlýrlar.

bb) Alacaklarýn güvence altýna alýnmasý
MADDE 175 - (1) Bölünmeye katýlan þirketler, 174 üncü maddede öngörülen ilânlarýn yayýn tarih-

ten itibaren iki ay içinde, istemde bulunan alacaklýlarýn alacaklarýný güvence altýna almak zorundadýrlar.
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(2) Bölünme ile alacaklýlarýn alacaklarýnýn tehlikeye düþmediðinin ispatý hâlinde, güvence al-
týna almak yükümü ortadan kalkar.

(3) Þirket istemde bulunan alacaklýlara, güvence vermek yerine, alacaðý ödeyebilir; þu þartla ki,
bu ödeme diðer alacaklýlarý zarara uðratmasýn.

b) Sorumluluk

aa) Bölünmeye katýlan þirketlerin ikinci derecede sorumluluðu

MADDE 176 - (1) Bölünme sözleþmesi veya bölünme plânýyla kendisine borç tahsis edilen
þirket (birinci derecede sorumlu þirket), alacaklýlarýn alacaklarýný ifa etmezse, bölünmeye katýlan di-
ðer þirketler (ikinci derecede sorumlu þirketler) müteselsilen sorumlu olurlar.

(2) Ýkinci derecede sorumlu olan þirketlerin takip edilebilmeleri için, alacaðýn güvence altýna
alýnmamýþ ve birinci derecede sorumlu þirketin,

a) Ýflâs etmiþ,

b) Konkordato süresi almýþ,

c) Aleyhinde yapýlan bir icra takibinde kesin aciz vesikasý alýnmasýnýn þartlarý doðmuþ,

d) Merkezi yurt dýþýna taþýnmýþ ve artýk Türkiye’de takip edilemez duruma gelmiþ veya

e) Yurt dýþýndaki merkezinin yeri deðiþtirilmiþ ve bu sebeple hukuken takibi önemli derecede
güçleþmiþ

olmasý gerekir.

bb) Ortaklarýn kiþisel sorumluluðu

MADDE 177 - (1) Ortaklarýn kiþisel sorumluluklarý hakkýnda 158 inci madde hükmü uygulanýr.

6. Ýþ iliþkilerinin geçmesi

MADDE 178 - (1) Tam veya kýsmî bölünmede, iþçilerle yapýlan hizmet sözleþmeleri, iþçi itiraz
etmediði takdirde, devir gününe kadar bu sözleþmeden doðan bütün hak ve borçlarla devralana geçer.

(2) Ýþçi itiraz ederse, hizmet sözleþmesi kanunî iþten çýkarma süresinin sonunda sona erer; dev-
ralan ve iþçi o tarihe kadar sözleþmeyi yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Eski iþveren ile devralan, iþçinin bölünmeden evvel muaccel olmuþ alacaklarý ile hizmet
sözleþmesinin normal olarak sona ereceði veya iþçinin itirazý sebebiyle sona erdiði tarihe kadar ge-
çen sürede muaccel olacak alacaklarýndan müteselsilen sorumludur.

(4) Aksi kararlaþtýrýlmadýkça veya hâlin gereðinden anlaþýlmadýkça, iþveren hizmet sözleþme-
sinden doðan haklarý üçüncü bir kiþiye devredemez.

(5) Ýþçiler muaccel olan ve birinci fýkrada öngörüldüðü þekilde muaccel olacak alacaklarýnýn
güvence altýna alýnmasýný isteyebilirler.

(6) Devreden þirketin bölünmeden önce þirket borçlarýndan dolayý sorumlu olan ortaklarý, hizmet
sözleþmesinden doðan ve intikal gününe kadar muaccel olan borçlarla, hizmet sözleþmesi normal ola-
rak sona ermiþ olsaydý muaccel hâle gelecek olan veya iþçinin itirazý sebebiyle hizmet sözleþmesinin
sona erdiði ana kadar doðacak olan borçlardan müteselsilen sorumlu olmakta devam ederler.
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7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik
MADDE 179 - (1) Bölünme onaylanýnca, yönetim organý bölünmenin tescilini ister.
(2) Kýsmî bölünme sebebiyle devreden þirketin sermayesinin azaltýlmasý gerekiyorsa buna iliþ-

kin esas sözleþme deðiþikliði de tescil ettirilir.

(3) Tam bölünme hâlinde devreden þirket ticaret siciline tescil ile birlikte infisâh eder.

(4) Bölünme ticaret siciline tescille geçerlilik kazanýr. Tescil ile tescil anýnda envanterde yer
alan bütün aktifler ve pasifler devralan þirketlere geçer.

IV - Tür Deðiþtirme
1. Genel hükümler
a) Ýlke
MADDE 180 - (1) Bir þirket hukukî þeklini deðiþtirebilir (tür deðiþtirme). Yeni türe dönüþtü-

rülen þirket eskisinin devamýdýr.

b) Geçerli tür deðiþtirmeler
MADDE 181 - (1) a) Bir sermaye þirketi;
1) Baþka türde bir sermaye þirketine;

2) Bir kooperatife;

b) Bir kollektif þirket;

1) Bir sermaye þirketine;

2) Bir kooperatife;

3) Bir komandit þirkete;

c) Bir komandit þirket;

1) Bir sermaye þirketine;

2) Bir kooperatife;

3) Bir kollektif þirkete;

d) Bir kooperatif bir sermaye þirketine

dönüþebilir.

c) Kollektif ve komandit þirketlerin tür deðiþtirmelerine iliþkin özel düzenleme
MADDE 182 - (1) Bir kollektif þirket bir komandit þirkete;
a) Kollektif þirkete bir komanditerin girmesi;

b) Bir ortaðýn komanditer olmasý;

halinde dönüþebilir.

(2) Bir komandit þirket kollektif þirkete;

a) Tüm komanditerlerin þirketten çýkmasý,

b) Tüm komanditerlerin komandite olmasý

suretiyle dönüþebilir.
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(3) Bir kollektif veya komandit þirketin tek kiþi iþletmesi olarak faaliyetine devam etmesine
iliþkin 257 nci madde hükmü saklýdýr.

(4) Bu madde uyarýnca yapýlacak tür deðiþtirmelerine 180 ilâ 191 inci madde hükümleri
uygulanmaz.

2. Þirket payýnýn ve haklarýnýn korunmasý
MADDE 183 - (1) Tür deðiþtirmede ortaklarýn þirket paylarý ve haklarý korunur. Oydan yok-

sun paylar için sahiplerine eþit deðerde paylar veya oy hakkýný haiz paylar verilir.

(2) Ýmtiyazlý paylarýn karþýlýðýnda ayný deðerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir.

(3) Ýntifa senetleri karþýlýðýnda ayný deðerde haklar verilir veya tür deðiþtirme plânýnýn düzen-
lendiði tarihte gerçek deðer ödenir.

3. Kuruluþ ve ara bilânço
MADDE 184 - (1) Tür deðiþtirmede, yeni türün kuruluþuna iliþkin hükümler uygulanýr; ancak

sermaye þirketlerinde ortaklarýn asgarî sayýsýna ve aynî sermaye konulmasýna iliþkin hükümler
uygulanmaz.

(2) Bilânço günüyle tür deðiþtirme raporunun düzenlendiði tarih arasýnda altý aydan fazla za-
man geçmiþse veya son bilânçonun çýkarýldýðý tarihten itibaren þirketin malvarlýðýnda önemli deði-
þiklikler meydana gelmiþse ara bilânço çýkarýlýr.

(3) Aþaðýdaki hükümler saklý olmak kaydý ile, ara bilânçoya yýllýk bilânçoya iliþkin hüküm ve
ilkeler uygulanýr. Ara bilânço için;

a) Fizikî envanter çýkarýlmasý gerekli deðildir;

b) Son bilânçoda kabul edilen deðerlendirmeler, sadece ticarî defterdeki hareketler ölçüsünde
deðiþtirilir; amortismanlar, deðer düzeltmeleri ve karþýlýklar ile ticarî defterlerden anlaþýlmayan iþ-
letme için önemli deðer deðiþiklikleri de dikkate alýnýr.

4. Tür deðiþtirme plâný
MADDE 185 - (1) Yönetim organý bir tür deðiþtirme plâný düzenler. Plân yazýlý þekle ve 189

uncu madde uyarýnca genel kurulun onayýna tâbidir. Tür deðiþtirme plâný;

a) Þirketin tür deðiþtirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanýný, merkezini ve yeni türe iliþkin
ibareyi,

b) Yeni türün þirket sözleþmesini,

c) Ortaklarýn tür deðiþtirmeden sonra sahip olacaklarý paylarýn sayýsýný, cinsini ve tutarýný ve-
ya tür deðiþtirmeden sonra ortaklarýn paylarýna iliþkin açýklamalarý

içerir.

5. Tür deðiþtirme raporu
MADDE 186 - (1) Yönetim organý tür deðiþtirme hakkýnda yazýlý bir rapor hazýrlar.
(2) Raporda;

a) Tür deðiþtirmenin amacý ve sonuçlarý,

b) Yeni türe iliþkin kuruluþ hükümlerinin yerine getirilmiþ bulunduðu,
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c) Yeni þirket sözleþmesi,

d) Tür deðiþtirmeden sonra ortaklarýn sahip olacaklarý paylara dair deðiþim oraný,

e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür deðiþtirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diðer kiþisel edim
yükümleri ve kiþisel sorumluluklar,

f) Ortaklar için yeni tür dolayýsýyla doðan yükümler

hukukî ve ekonomik yönden açýklanýr ve gerekçeleri gösterilir.

(3) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde küçük ve orta ölçekli þirketler tür deðiþtirme raporunun
düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

6. Tür deðiþtirme plânýnýn ve tür deðiþtirme raporunun denetlenmesi
MADDE 187 - (1) Þirket, tür deðiþtirme plânýný, tür deðiþtirme raporunu, tür deðiþtirmede esas

alýnan bilânçoyu iþlem denetçisine denetlettirir.

(2) Þirket iþlem denetçisine, yapýlacak denetlemenin amacýna hizmet edebilecek bütün bilgi ve
belgeleri vermek zorundadýr.

(3) Ýþlem denetçisi tür deðiþtirmeye iliþkin þartlarýn gerçekleþip gerçekleþmediðini, bilânçonun
gerçeðe uygun olup olmadýðýný ve tür deðiþtirmeden sonra ortaklarýn hukukî durumlarýnýn korunup
korunmadýðýný incelemek ve deðerlendirmek zorundadýr.

(4) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde küçük ve orta ölçekli þirketler denetlemeden vazgeçebilirler.

7. Ýnceleme hakký
MADDE 188 - (1) Þirket;
a) Tür deðiþtirme plânýný,

b) Tür deðiþtirme raporunu,

c) Denetleme raporunu,

d) Son üç yýlýn finansal tablolarýný, varsa ara bilânçoyu, genel kurulda karar alýnmasýndan otuz
gün önce merkezinde ve halka açýk anonim þirketlerde Sermaye Piyasasý Kurulunun istediði yerler-
de ortaklarýn incelemesine sunar.

(2) Ýsteyen ortaklara anýlan belgelerin kopyalarý bedelsiz verilir. Þirket, ortaklarý, uygun bir þe-
kilde inceleme haklarýnýn bulunduðu hususunda bilgilendirir.

8. Tür deðiþtirme kararý
MADDE 189 - (1) Yönetim organý tür deðiþtirme plânýný genel kurula sunar. Tür deðiþtirme

kararý aþaðýdaki nisaplarla alýnýr:

a) Kanunun 421 inci maddesinin beþinci fýkrasýnýn (b) bendi hükmü saklý olmak þartýyla ano-
nim ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde, esas veya çýkarýlmýþ sermayenin üçte iki-
sini karþýlamasý þartýyla, genel kurulda mevcut oylarýn üçte ikisiyle; limited þirkete dönüþtürme
hâlinde, ek ödeme veya kiþisel edim yükümü doðacaksa bütün ortaklarýn onayýyla;

b) Bir sermaye þirketinin bir kooperatife dönüþmesi hâlinde tüm ortaklarýn onayýyla;

c) Limited þirketlerde, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmalarý þartýyla, ortaklarýn
dörtte üçünün kararýyla;
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d) Kooperatiflerde;

1. Ortaklarýn en az üçte ikisinin temsil edilmeleri þartý ile, genel kurulda mevcut oylarýn
çoðunluðuyla,

2. Ek ödeme, diðer kiþisel edim yükümleri veya kiþisel sorumluluk getiriliyorsa veya bu yü-
kümler veya sorumluluklar geniþletiliyorsa, kooperatifte kayýtlý ortaklarýnýn üçte ikisinin olumlu
oyuyla,

e) Kollektif ve komandit þirketlerde tür deðiþtirme plâný bütün ortaklarýn oybirliðiyle onanýr.
Ancak, þirket sözleþmesinde ortaklarýn tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararýn alýnabilece-
ði öngörülebilir.

9. Ticaret siciline tescil
MADDE 190 - (1) Yönetim organý tür deðiþtirmeyi ve yeni þirketin sözleþmesini tescil ettirir.

Tür deðiþtirme tescil ile hukukî geçerlilik kazanýr. Tür deðiþtirme kararý Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesinde ilân edilir.

10. Alacaklýlarýn ve çalýþanlarýn korunmasý
MADDE 191 - (1) Ortaklarýn kiþisel sorumluluklarý hakkýnda 158 inci ve iþ sözleþmelerinden

doðan borçlar hakkýnda 178 inci madde uygulanýr.

V - Ortak Hükümler
1. Þirket payýnýn ve haklarýnýn incelenmesi
MADDE 192 - (1) Bir birleþme, bölünme veya tür deðiþtirmede, ortak olmayý sürdürme hak-

kýnýn þirket payýnýn veya haklarýnýn kanuna uygun bir þekilde tanýnmamasý veya ayrýlma karþýlýðý-
nýn uygun olmamasý hâlinde, her ortak birleþme, bölünme veya tür deðiþtirme kararýnýn ilânýndan
itibaren iki ay içinde mahkemeden bir denkleþtirme akçesi ödenmesini isteyebilir. Denkleþtirme ak-
çesinin belirlenmesinde 140 ýncý maddenin ikinci fýkrasý uygulanmaz.

(2) Davacý ile ayný hukukî durumda bulunmalarý hâlinde, mahkeme kararý, birleþmeye, bölün-
meye veya tür deðiþtirmeye katýlan þirketlerin tüm ortaklarý hakkýnda da hüküm doðurur.

(3) Davanýn giderleri devralan þirkete aittir. Özel durumlarýn haklý göstermesi hâlinde, mahke-
me giderleri kýsmen veya tamamen davacýya yükletilebilir.

(4) Ortak olma hakkýnýn veya ortaklýk haklarýnýn korunmasýnýn incelenmesine iliþkin dava, bir-
leþme, bölünmenin veya tür deðiþtirme kararýnýn geçerliliðini etkilemez.

2. Birleþmenin, bölünmenin ve tür deðiþtirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçlarý
MADDE 193 - (1) 134 ilâ 191 inci maddelerin ihlâli hâlinde, birleþme, bölünme ve tür deðiþ-

tirme kararýna olumlu oy vermemiþ ve bunu tutanaða geçirmiþ bulunan birleþmeye, bölünmeye veya
tür deðiþtirmeye katýlan þirketlerin ortaklarý; bu kararýn Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânýndan
itibaren iki ay içinde iptal davasý açabilirler. Ýlânýn gerekmediði hâllerde süre tescil tarihinden baþlar.

(2) Kararýn bir yönetim organý tarafýndan verilmesi hâlinde de bu dava açýlabilir.

(3) Birleþme, bölünme ve tür deðiþtirmeye iliþkin iþlemlerde herhangi bir eksikliðin varlýðý
hâlinde, mahkeme taraflara bunun giderilmesi için süre verir. Hukukî sakatlýk, verilen süre içinde
giderilemiyorsa veya giderilememiþse mahkeme kararý iptal eder ve gerekli önlemleri alýr.
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3. Sorumluluk
MADDE 194 - (1) Birleþme, bölünme veya tür deðiþtirme iþlemlerine herhangi bir þekilde ka-

týlmýþ bulunan bütün kiþiler þirketlere, ortaklara ve alacaklýlara karþý kusurlarý ile verdikleri zarar-
lardan sorumludurlar. Kurucularýn sorumluluklarý saklýdýr.

(2) Birleþmeyi, bölünmeyi veya tür deðiþtirmeyi denetlemiþ kiþiler þirketlere, münferit ortak-
lara ve alacaklýlara karþý kusurlarý ile verdikleri zararlardan sorumludurlar.

(3) 202 ilâ 208, 755, 757 ve 760 ýncý madde hükümleri saklýdýr. Bir sermaye þirketinin veya ko-
operatifin iflâsý hâlinde 565 ve 756 ncý maddeler ile Kooperatifler Kanununun 98 inci maddesi ký-
yas yoluyla uygulanýr.

G) Þirketler topluluðu
I - Hâkim (ana) ve baðlý (yavru) þirket
MADDE 195 - (1) a) Bir sermaye þirketi diðer bir sermaye þirketinin doðrudan veya dolaylý

olarak;
1. Oy haklarýnýn çoðunluðuna sahipse veya
2. Þirket sözleþmesine dayalý olarak yönetim organýnda çoðunluðu oluþturan sayýda üyenin se-

çimini saðlayabilmek hakkýný haizse veya
3. Kendi oy haklarý yanýnda, bir sözleþmeye dayanarak, tek baþýna veya diðer ortaklarla birlik-

te, oy haklarýnýn çoðunluðunu kullanabiliyorsa;
b) Bir sermaye þirketi diðer bir sermaye þirketini bir sözleþmeye dayanarak veya baþka bir yol-

la hâkimiyeti altýnda tutabiliyorsa;
birinci þirket hâkim (ana), diðeri baðlý (yavru) þirkettir.
(2) Birinci fýkrada öngörülen hâllerden baþka, bir sermaye þirketinin paylarýnýn çoðunluðuna ve-

ya çoðunluk etkisini haiz miktarda paylarýna sahip bulunmak, hâkimiyetin varlýðýna karine oluþturur.
(3) Bir hâkim þirketin bir veya birden fazla baðlý þirketi aracýlýðýyla veya onlarla birlikte, bir

diðer þirkete hâkim olmasý dolaylý hâkimiyeti ifade eder.
(4) Hâkim þirkete doðrudan veya dolaylý baðlý þirketler hâkim þirketle birlikte, “þirketler top-

luluðu” (topluluk) nu oluþtururlar. Baðlý þirketler “topluluk þirketi” olarak adlandýrýlýrlar.
(5) Þirketler topluluðunun tepesinde, merkezi veya yerleþim yeri yurt içinde veya dýþýnda bu-

lunan, sermaye þirketi olmayan, herhangi bir tüzel ya da gerçek kiþinin veya iþletmenin bulunmasý
hâlinde, 195 ilâ 209 uncu madde hükümleri ile þirketler topluluðuna iliþkin diðer hükümler de uy-
gulanýr. Tepedeki gerçek kiþi tacir sayýlýr. Konsolide yýl sonu tablolarýna iliþkin hükümler saklýdýr.

(6) Þirketler topluluðuna iliþkin hükümlerin uygulanmasýnda “yönetim kurulu” ibaresi limited
þirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketler ile þahýs þirketlerinde idare-
cileri, diðer tüzel kiþilerde yönetim organýný ve gerçek kiþilerde gerçek kiþinin kendisini ifade eder.

II - Pay ve oy oranlarýnýn hesaplanmasý
MADDE 196 - (1) Bir sermaye þirketinin katýldýðý diðer bir sermaye þirketindeki paylarý, ka-

týlan þirkete ait paylarýn toplam itibarî deðerlerinin, katýlýnan þirketin esas veya çýkarýlmýþ sermaye-
sine oranýna göre hesaplanýr. Katýlýnan þirketin iktisap etmiþ olduðu kendi paylarý ile baþkasýnýn
elinde kendi hesabýna bulunan kendi paylarý, hesaplamada katýlýnan þirketin esas veya çýkarýlmýþ
sermayesinden düþülür.
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(2) Bir sermaye þirketinin katýldýðý diðer bir sermaye þirketindeki oy haklarý; katýlan þirketin
katýlýnan þirkette sahip olduðu paylardan doðan kullanýlabilen oy haklarýnýn toplamýnýn, katýlýnan
þirketteki kullanýlabilir oy haklarýnýn toplamýna olan oranýna göre hesaplanýr. Katýlýnan þirketin tüm
oylarý hesaplanýrken, bu þirketin iktisap ettiði kendi paylarý ile baþkasý elinde kendi hesabýna bulu-
nan kendi paylarýndan doðan oy haklarý düþülür.

III - Karþýlýklý katýlma
MADDE 197 - (1) Birbirlerinin paylarýnýn en az dörtte birine sahip bulunan sermaye þirketle-

ri karþýlýklý katýlma hâlinde þirketlerdir. Paylarýn hesabýnda 196 ncý madde hükümleri uygulanýr.
Karþýlýklý katýlmalý þirketlerden biri, diðeri üzerinde herhangi bir surette hâkimiyeti haiz ise, diðeri
baðlý þirket sayýlýr. Karþýlýklý iþtirakli þirketlerin her biri diðeri üzerinde hâkimiyeti haizse ikisi de
baðlý þirket kabul olunur.

IV - Bildirim ile tescil ve ilân yükümlülükleri
MADDE 198 - (1) Bir sermaye þirketi, diðer bir sermaye þirketinin sermayesinin, doðrudan ve-

ya dolaylý olarak, yüzde onunu, yüzde yirmisini, yüzde yirmibeþini, yüzde otuzüçünü, yüzde ellisi-
ni, yüzde altmýþyedisini veya yüzde yüzünü oluþturan paylarý iktisap ettiði takdirde veya paylarý, sa-
hip olduðu bu yüzdelerin altýna düþmüþse, anýlan oranlarda paylarýn iktisabýný ve yitirilmesini, bu
iþlemlerin tamamlanmasýný takip eden on gün içinde, paylarýna sahip bulunduðu sermaye þirketi ile
bu Kanunda ve diðer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara yazýlý olarak bildirmekle yükümlü-
dür. Paylarýn bu oranlarda iktisabý veya yitirilmesi, yýllýk faaliyet ve denetleme raporunda da açýk-
ça ve ayrý bir baþlýk altýnda yazýlýr ve bu Kanun gereði yapýlacak ilânlarda belirtilir. Paylarýn hesa-
býnda 196 ncý madde hükmünde öngörülen kurallar uygulanýr. Katýlan ve katýlýnan þirketin yönetim
kurulu üyeleriyle yöneticileri de kendileriyle eþlerinin ve velâyetleri altýndaki çocuklarýnýn paylarý
ile bunlarýn sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulunduklarý sermaye þirketleri ile þahýs þir-
ketlerindeki paylarý için de ayný bildirimi yapmakla yükümlüdürler. Bildirim yazýlý yapýlýr; ticaret
siciline tescil ve ilân olunur.

(2) Bildirim yükümü yerine getirilmediði sürece oy hakký dahil, sahip olunan paylardan doðan
haklar kullanýlamaz. Bildirim yükümünün yerine getirilmemesine iliþkin diðer sonuçlar hakkýndaki
hükümler saklýdýr.

(3) Hâkimiyet sözleþmesinin geçerli olabilmesi için ticaret siciline tescil ve ilâný þarttýr.

V - Baðlý þirketlerin ve hâkim þirketin raporlarý
MADDE 199 - (1) Baðlý þirketin yönetim kurulu, faaliyet yýlýnýn ilk üç ayý içinde baðlý þirketler-

le iliþkiler hakkýnda bir rapor düzenler. Raporda, geçen faaliyet yýlýnda hâkim þirketle veya baðlý þir-
ketlerden biriyle veya bu þirketler sebebiyle veya bu þirketlerin menfaatine yaptýðý tüm hukukî iþlem-
ler ve bu þirketler sebebiyle veya onlarýn menfaatine aldýðý veya almaktan kaçýndýðý tüm önlemler
açýklanýr. Hukukî iþlemler bakýmýndan edimler, karþý edimler, önlemler bakýmýndan, önlemlerin se-
bepleri, verdiði kayýplar ve saðladýðý yararlar belirtilir. Kayýplarýn faaliyet yýlý içinde fiilen nasýl denk-
leþtirildiði veya þirkete hangi yararlara iliþkin istem haklarý tanýndýðý ayrýntýlý olarak ifade edilir.

(2) Rapor özenli, gerçeði aynen ve dürüstçe yansýtan hesap verme ilkelerine uygun olmalýdýr.

(3) Raporun sonunda yönetim kurulu, hukukî iþlemlerin yapýldýðý veya önlemlerin alýndýðý ve-
ya alýnmasýndan kaçýnýldýðý sýrada geçerli olan ve kurul tarafýndan bilinen hâl ve þartlara göre, her
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hukukî iþlem için uygun bir karþý edim alýnýp alýnmadýðýný ve alýnan veya kaçýnýlan önlemler sebe-
biyle kayba uðranýlýp uðranýlmadýðýný belirtir. Þirket kayba uðramýþsa, kaybýn denkleþtirilip denk-
leþtirilmediði de raporda açýklanmalýdýr. Açýklama yýllýk rapora alýnýr.

(4) Hâkim þirketin her yönetim kurulu üyesi, kendi yönetim kurulundan, her zaman, baðlý þir-
ketlerin finansal ve malvarlýksal durumlarý ile üç aylýk hesap sonuçlarý ve hâkim þirketin baðlý þir-
ketlerle, baðlý þirketlerin birbirleriyle, hâkim ve baðlý þirketlerin, paysahipleri ve bunlarýn yakýnla-
rýyla iliþkileri, yaptýklarý iþlemler ve bunlarýn sonuç ve etkileri hakkýnda, özenli, gerçeði aynen ve
dürüstçe yansýtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiþ bir rapor hazýrlatýp yönetim kuruluna
sunmasýný ve bunun yýllýk rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Baðlý þirketler, yo-
ruma yer býrakmayacak açýklýkta haklý bir sebebin varlýðýný ispat etmediði takdirde bu raporun ha-
zýrlanmasý için gerekli bilgi ve belgeleri hâkim þirketin bu iþle görevlendirilen uzmanlarýna verir. Ýs-
temde bulunan yönetim kurulu üyesinin, bu istemini üçüncü kiþinin yararýna yapmasýndan doðan
sorumluluðu saklýdýr.

VI - Baðlý þirketler hakkýnda bilgi alma
MADDE 200 - (1) Hâkim þirketin her paysahibi, genel kurulda, baðlý þirketlerin finansal ve

malvarlýksal durumlarý ile hesap sonuçlarý ve hâkim þirketin baðlý þirketlerle, baðlý þirketlerin bir-
birleriyle; hâkim ve baðlý þirketlerin paysahipleri ve bunlarýn yakýnlarýyla yaptýklarý iþlemler ve
bunlarýn sonuçlarý hakkýnda, özenli, gerçeði aynen ve dürüstçe yansýtan hesap verme ilkelerine uy-
gun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir.

VII - Baðlý þirketin hâkim þirketin paylarýna sahip olmasý
MADDE 201 - (1) Baðlý þirket, hâkim þirketin paylarýný iktisap etmiþse, toplam oylarýn ve bu

paylarýn, en çok dörtte birine ait haklarý kullanýlabilir; geri kalan oylara ve paylara iliþkin bütün hak-
lar donar ve bu paylar toplantý ve karar nisaplarýnda hesaba katýlamaz.

(2) Birinci fýkradaki sýnýrlama, karþýlýklý katýlma konumundaki þirketlerin birbirleri üzerinde
hâkimiyeti haiz bulunmalarý hâlinde, baðlý ve hâkim þirketin paylarýndan doðan haklara uygulan-
maz. Bu kural, þirketin yedek akçelerinden, yeniden deðerleme fonundan, taþýnmazlarýnýn veya iþ-
tiraklerin satýþýndan elde edilen gelirlerden yapýlan sermaye artýrýmlarý dolayýsýyla elde edilen be-
delsiz paylardan doðan haklar için de geçerlidir.

VIII - Sorumluluk
1. Hâkimiyetin hukuka aykýrý kullanýlmasý
MADDE 202 - (1) a) Bir þirketin diðer bir þirket üzerinde herhangi bir þekilde doðrudan veya

dolaylý hâkimiyeti haiz olmasý hâlinde, bu þirket, hâkimiyetini, baðlý þirketin kaybýna sebep olabile-
cek þekilde; baðlý þirketi, iþ, varlýk, fon, personel, alacak ve borç devri gibi hukukî iþlemler yapma-
ya veya kârýný kýsmen veya tamamen aktarmaya; malvarlýðýný aynî veya þahsî haklarla sýnýrlandýrma-
ya, kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye, baþkalarý için ödemelerde bulun-
maya; tesislerini yenilememek, yatýrýmlarýný kýsýtlamak, durdurmak gibi verimliliðini veya faaliyeti-
ni olumsuz etkileyen kararlar almaya veya benzer iþlemleri gerçekleþtirmeye ya da baðlý þirketin kay-
býna sebep olabilecek þekilde önlemler almaya veya almaktan kaçýnmaya yöneltecek þekilde kulla-
namaz; meðerki, kayýp, faaliyet yýlý içinde fiilen denkleþtirilsin veya kaybýn nasýl ve ne zaman denk-
leþtirileceði belirtilerek, en geç faaliyet yýlý sonuna kadar, þirkete denk bir istem hakký tanýnsýn.



---- 622 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

b) Denkleþtirmenin, faaliyet yýlý içinde fiilen yerine getirilmemesi veya denkleþtirmenin nasýl
ve ne zaman yapýlacaðý konusunda süresi içinde bir istem hakkýnýn tanýnmamasý hâlinde, her bir
paysahibi, zararýn þirkete tazmin edilmesini hâkim þirketten isteyebilir. Hâkim þirketin yaný sýra,
baðlý þirketin kayba uðramasýna sebebiyet veren hâkim þirketin yönetim kurulu üyeleri de mütesel-
silen sorumludur.

c) Þirket alacaklýlarý da, iflâs etmemiþ bile olsa þirketin zararýnýn þirkete ödenmesini bir dava
ile (b) bendi uyarýnca isteyebilir.

d) Kayba sebebiyet veren iþlem veya önlemin, ayný koþullar altýnda bulunan ve tedbirli bir yö-
neticinin özeniyle, þirket menfaatlerini dürüstlük kurallarýna uyarak gözeten baðýmsýz bir þirketin
yönetim kurulu üyeleri tarafýndan da yapýlabileceði veya yapýlmasýndan kaçýnýlabileceði hâllerde,
tazminat istenemez.

e) Paysahiplerinin veya þirket alacaklýlarýnýn açacaðý davaya kýyas yoluyla 553, 555 ilâ 557,
560 ve 561 inci madde hükümleri uygulanýr.

(2) Hâkimiyetin uygulanmasý suretiyle karara baðlanan ve baðlý þirket yönünden, açýkça anla-
þýlabilir, haklý bir sebebi bulunmayan; tür deðiþtirme, birleþme, bölünme, fesih, menkul kýymet çý-
karýlmasý, esas sözleþme deðiþikliði gibi paysahibi yönünden önem taþýyan durumlarda; bu iþlemle-
re genel kurulda muhalif oy veren, yönetim kurulunun ya da baþka bir kurulun veya yetkilinin böy-
le iþlemlerine muhalefetini açýklayan paysahipleri, hâkim þirketten, zararlarýnýn tazmin edilmesini
veya paylarýnýn borsa fiyatýyla ya da gerçek deðerle yahut genel kabul gören baþka bir deðerle sa-
týn alýnmasýný isteyebilirler. Bu hâlde mahkeme, somut olayýn özelliklerini de dikkate alarak, olay-
da bu deðerlerden hangisi hakkaniyete uygun ise o deðerle paylarýn satýn alýnmasýný karara baðlar.
Söz konusu dava bu fýkrada anýlan kararlarý öðrenme tarihinden baþlayarak bir yýl ve her hâlde iki
yýl içinde açýlýr.

(3) Ýkinci fýkrada öngörülen davanýn açýlmasý üzerine, ortaklarýn olasý zararlarýný veya ilgili
paylarýn kararlama satýn alma deðerini karþýlayan bir tutarýn, güvence olarak mahkemeye veya bir
bankaya mahkeme adýna yatýrýlmasý mahkemece karara baðlanýr.

(4) Birleþme, bölünme ve tür deðiþtirmede paysahiplerine ve ortaklara tanýnan diðer haklar saklýdýr.
(5) Baðlý þirketin yöneticilerinin, yukarýdaki hükümler dolayýsýyla paysahipleri ve alacaklýlara

karþý doðabilecek sorumluluklarýnýn sonuçlarýnýn hâkim þirket tarafýndan üstlenilmesine iliþkin söz-
leþme geçerlidir.

2. Tam hâkimiyet hâlinde
a) Talimat
MADDE 203 - (1) Bir þirket diðer bir þirketin doðrudan veya dolaylý olarak paylarýnýn ve oy

haklarýnýn yüzde yüzüne sahipse, hâkim þirketin yönetim kurulu, topluluðun belirlenmiþ ve somut
politikalarýnýn gereði olmak þartýyla, baðlý þirkete, onun kaybýna sebep olabilecek sonuçlar doðura-
bilecek olsa bile, yönlendirilmesine ve yönetimine iliþkin talimat verebilir. Baðlý þirketin organlarý
talimata uymak zorundadýr.

b) Ýstisna
MADDE 204 - (1) Baðlý þirketin ödeme gücünü açýkça aþan veya tehlikeye düþürebilecek ya

da önemli varlýklarýný yitirmesine sebep olabilecek talimat verilmez.
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c) Baðlý þirketin organlarýnýn þirkete ve paysahiplerine karþý sorumsuzluðu
MADDE 205 - (1) 203 ve 204 üncü madde kapsamýndaki talimatlara uymalarý nedeniyle, bað-

lý þirketin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri ve sorumlu tutulabilecek diðer kiþiler þirkete ve
paysahiplerine karþý sorumlu olmazlar.

d) Þirket alacaklýlarýnýn dava hakký
MADDE 206 - (1) Hâkim þirket ve yöneticilerinin, baðlý þirketin kaybýna sebep olan talimat-

larý dolayýsýyla gerçekleþen kayýp o hesap yýlý içinde fiilen denkleþtirilmediði veya kaybýn, zamaný
ve þekli de belirtilerek denkleþtirilmesi ile ilgili olarak, en geç o faaliyet yýlý sonuna kadar, þirkete
herhangi bir denk istem hakký tanýnmadýðý takdirde, baðlý þirketin zarara uðrayan alacaklýlarý hâkim
þirkete ve onun yönetim kurulu üyelerine karþý tazminat davasý açabilirler. Bu davaya 553, 555 ilâ
557, 560 ve 561 inci madde hükümleri uygulanýr.

(2) Krediden ve benzeri sebeplerden kaynaklanan alacaklarda, davalýlar, davacýnýn, denkleþtir-
menin yapýlmadýðýný veya baðlý þirkete istem hakkýnýn tanýnmadýðýný bilerek söz konusu alacaðý do-
ðuran iliþkiye girdiðini veya iþin niteliði gereði bu durumu bilmesi gerektiðini ispatlayarak sorum-
luluktan kurtulurlar.

IX - Çeþitli hükümler
1. Özel denetim
MADDE 207 - (1) Denetçi, iþlem denetçisi, özel denetçi veya riskin erken saptanmasý ve yö-

netimi komitesinin, baðlý þirketin, hâkim þirketle veya diðer bir baðlý þirketle iliþkilerinde hileli ve-
ya dolanlý iþlem bulunduðunu belirtir þekilde görüþ bildirmiþse, baðlý þirket pay sahibi, bu konunun
açýklýða kavuþturulmasý amacýyla, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesin-
den özel denetçi atanmasýný isteyebilir.

2. Satýn alma hakký
MADDE 208 - (1) Bir þirket doðrudan veya dolaylý olarak diðer bir þirketin paylarýnýn ve oy

haklarýnýn en az yüzde doksanýna sahipse, diðer pay sahipleri karþý oylarý, açtýðý davalar ya da ben-
zeri davranýþlarla çalýþmalarýný engelliyor, dürüstlük kuralýna aykýrý davranýyor, þirketde fark edilir
sýkýntý yaratýyor veya pervasýzca hareket ediyorsa hâkim ortak bu paylarý, varsa borsa, yoksa ger-
çek bilânço deðeri ile satýn almak için mahkemeye baþvurabilir.

3. Güvenden doðan sorumluluk
MADDE 209 - (1) Hâkim þirket, topluluk itibarýnýn, topluma veya tüketiciye güven veren bir

düzeye ulaþtýðý hâllerde, bu itibarýn kullanýlmasýnýn uyandýrdýðý güvenden sorumludur.
H) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn düzenleme ve denetleme yetkisi
MADDE 210 - (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý bu Kanunun ticaret þirketlerine iliþkin hüküm-

lerinin uygulamasýyla ilgili tebliðler yayýmlamaya yetkilidir. Anonim ve limited þirketlerin iþlemle-
ri, ilkeleri ve usulü bir tüzük ile belirlenerek, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan denetlenir. Ti-
caret sicil müdürlükleri Bakanlýk tarafýndan çýkarýlan tebliðlere uyarlar.

(2) Diðer bakanlýk, kurum, kurul ve kuruluþlar, ancak kendilerine kanunla tanýnan yetkinin sý-
nýrlarý içinde kalmak þartýyla ve öngörülen amaç, konu ve þekle tâbi olarak, þirketlere iliþkin düzen-
lemeler yapabilirler. Bu düzenlemeler bu Kanunun ilkelerine ve sistemine aykýrý olamaz. Söz konu-
su düzenlemelerin bu Kanunun sermaye þirketlerine iliþkin hükümlerini ilgilendirmeleri hâlinde Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn yazýlý uygun görüþü alýnýr. Bakanlýk düzenlemeyi kanuna uygunluk yö-
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nünden inceleyerek görüþünü en geç yedi gün içinde yazýlý olarak ilgili bakanlýk, kurum, kurul ve-
ya kuruluþa bildirir; süresi içinde bildirilmemiþse görüþ olumlu kabul edilir.

(3) Devamlý sayýlabilecek þekilde, kamu düzenine veya iþletme konusuna aykýrý iþlemlerde ve-
ya faaliyetlerde bulunduðu tespit edilen sermaye þirketleri hakkýnda, özel kanunlarýndaki hükümler
saklý kalmak kaydýyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca bu tür iþlem veya faaliyetlerin öðrenilmesin-
den itibaren bir yýl içinde fesih davasý açýlabilir.

ÝKÝNCÝ KISIM
Kollektif Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Þirketin Niteliði ve Kuruluþu

A) Taným
MADDE 211 - (1) Kollektif þirket ticarî bir iþletmeyi bir ticaret unvaný altýnda iþletmek ama-

cýyla, gerçek kiþiler arasýnda kurulan ve ortaklarýndan hiçbirinin sorumluluðu þirket alacaklarýna
karþý sýnýrlanmamýþ olan þirkettir.

B) Sözleþme
I - Þekil
MADDE 212 - (1) Kollektif þirket sözleþmesi yazýlý þekle tâbidir; ayrýca, sözleþmedeki imza-

larýn noterce onaylanmasý þarttýr.

II - Zorunlu kayýtlar
MADDE 213 - (1) Kollektif þirket sözleþmesine aþaðýdaki kayýtlarýn yazýlmasý zorunludur:
a) Ortaklarýn ad ve soyadlarýyla yerleþim yerleri ve vatandaþlýklarý.

b) Þirketin kollektif olduðu.

c) Þirketin ticaret unvaný ve merkezi.

d) Þirketin iþletme konusu.

e) Her ortaðýn sermaye olarak koymayý taahhüt ettiði para miktarý; para niteliðinde olmayan
sermayenin deðeri ve bu deðerin ne suretle biçilmiþ olduðu; sermaye olarak kiþisel emek konulmuþ-
sa bu emeðin niteliði ve kapsamý ve deðeri.

f) Þirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadlarý, bunlarýn yalnýz baþýna mý, yoksa birlikte
mi imza koymaya yetkili olduklarý.

(2) Ortaklar, emredici hükümlere aykýrý olmamak þartýyla, þirket sözleþmesine diledikleri ka-
yýtlarý koyabilirler. Þirket sözleþmesinde þirketin iþletme konusunun sýnýrlarýnýn açýkça gösterilme-
si zorunludur.

III - Noksanlýklar
MADDE 214 - (1) Sözleþmesi kanunî þekilde yapýlmamýþ veya sözleþmeye konmasý zorunlu

olan kayýtlardan biri veya bazýlarý eksik yahut geçersiz olan bir kollektif þirket, adî þirket hükmün-
de olup, hakkýnda 216 ncý madde hükmü saklý kalmak þartýyla, Borçlar Kanununun adî þirketlere
iliþkin hükümleri uygulanýr.

(2) 12 nci madde hükmü saklýdýr.
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C) Tescil
I - Yükümlülük
MADDE 215 - (1) Kollektif þirketi kuranlar, þirket sözleþmesinin noterlikçe onaylý bir sureti-

ni onay tarihinden itibaren onbeþ gün içinde þirket merkezinin bulunduðu yerdeki ticaret siciline ve-
rerek þirketin tescilini istemek zorundadýr. Suret, sicil müdürlüðünce saklanýr ve 213 üncü madde
gereðince sözleþmeye konmasý zorunlu olan kayýtlar ile kanunun emreylediði diðer hususlar tescil
ve ilân olunur.

II - Yükümlülüðün yerine getirilmemesi
MADDE 216 - (1) Tescil yükümlülüðü yerine getirilmeksizin þirket adýna iþlere baþlanmýþsa,

ortaklar giriþtikleri iþlerden dolayý üçüncü kiþilere karþý müteselsilen sorumludur.

(2) Bir kollektif þirket sözleþmesi yapýlmaksýzýn, þirketin türünü gösterir bir kaydý içermese bi-
le ortak bir unvan altýnda üçüncü kiþilerle iþlem yapýlmasý veya onlara karþý haksýz bir fiil iþlenme-
si hâlinde de ayný hüküm geçerlidir.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Ortaklar Arasýndaki Ýliþkiler

A) Sözleþme serbestisi
MADDE 217 - (1) Ortaklarýn birbirleriyle olan iliþkilerinin düzenlenmesinde sözleþme serbes-

tisi geçerlidir.

B) Þirketin yönetimi
I - Yönetimin kime ait olduðu
1. Genel olarak
MADDE 218 - (1) Ortaklardan her biri, ayrý ayrý þirketi yönetme hakkýný ve görevini haizdir.

Ancak, þirket sözleþmesiyle veya ortaklarýn çoðunluðunun kararýyla yönetim iþleri ortaklardan biri-
ne veya birkaçýna veya hepsine verilebilir.

(2) Ticarî mümessillere ve diðer ticarî vekillere iliþkin hükümler saklýdýr.

2. Görevden alma
a) Sözleþme ile atama durumunda
MADDE 219 - (1) Yönetim iþleri sözleþme ile bir ortaða verilmiþ ise, onun yönetim hak ve gö-

revi diðer ortaklar tarafýndan sýnýrlandýrýlamayacaðý gibi kendisi görevden de alýnamaz. Ancak, hak-
lý sebeplerin varlýðýnda, ortaklardan birinin istemi üzerine mahkeme kararý ile yönetim hak ve gö-
revi sýnýrlandýrýlabilir veya geri alýnabilir. Görevin yerine getirilmesinde basiretsizlik, aðýr ihmal ve-
ya yönetimde iktidarsýzlýk gibi hâller, haklý sebep sayýlýr.

b) Ortaklar kararý ile atama durumunda
MADDE 220 - (1) Yönetim iþleri, þirket sözleþmesi yapýldýktan sonra alýnan bir kararla bir orta-

ða verilmiþse o ortak, ortaklarýn çoðunluðunun kararýyla görevden alýnabilir. Çoðunluk elde edilemedi-
ði takdirde, yönetim iþlerine bakan ortaðýn þirket sözleþmesini ihlâl ettiði veya olayda haklý sebep bu-
lunduðu iddiasýyla, her ortak ilgili yönetici ortaðýn görevden alýnmasý için mahkemeye baþvurabilir.
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3. Yönetim iþlerinde yalnýz baþýna veya birlikte hareket

MADDE 221 - (1) Þirket iþlerinin yönetimi, þirketlerin hepsine veya birkaçýna verilmiþ ise,
bunlarýn her biri yalnýz baþýna yönetim hakkýný ve görevini haizdir. Bununla beraber þirketi yönet-
mekle yükümlü olan ortaklardan bazýsý, yapýlacak bir iþin, þirketin menfaatlerine uygun olmadýðýný
ileri sürerlerse yönetim hak ve görevini haiz diðer ortaklar çoðunluk kararýyla o iþi yapabilirler.

(2) Þirket sözleþmesinde þirket iþlerinin yönetimi kendilerine verilmiþ ortaklarýn birlikte hare-
ket etmeleri yazýlý ise, ortaklarýn, gecikmesinde tehlike görülen hâller ayrýk olmak üzere her iþte an-
laþmalarý gerekir. Anlaþamadýklarý takdirde durum ortaklar kuruluna götürülür ve bu kurulca veri-
lecek karara göre hareket edilir.

4. Diðer ortaklarýn itirazý

MADDE 222 - (1) Yönetim þirket sözleþmesiyle bir ortaða verilmiþse, bu ortak, diðer ortaklar
itiraz etseler ve karþý çýksalar bile, hileye dayalý olmamak þartýyla, þirketin yönetimi için gereken iþ-
lemleri yapabilir.

II - Yönetimin kapsamý

MADDE 223 - (1) Þirketin yönetimine giren hususlar, þirketin amacýný ve konusunu elde et-
mek için yapýlmasý gereken olaðan iþlem ve iþler ile sýnýrlýdýr. Þirketi yönetenler, þirket menfaatine
uygun gördükleri iþlerde sulh, feragat ve kabul ile tahkime de yetkilidirler. Þu kadar ki, baðýþta bu-
lunmak, kefil olmak, üçüncü kiþi lehine garanti vermek, ticarî mümessil tayin etmek ve þirket ko-
nusuna girmiyorsa taþýnmazlarý satmak, satýn almak, güvence göstermek, þirketin özüne iliþkin üre-
tim araçlarýný elden çýkarmak, rehnetmek veya ticarî iþletme rehni kurmak gibi olaðan iþ ve iþlem-
ler dýþýnda kalan hususlarda ortaklarýn oybirliði þarttýr.

III - Faiz verme borcu

MADDE 224 - (1) Ortak, yetkisiz olarak þirketten çektiði, þirketten ödünç aldýðý veya þirket
hesabýna bir yerden tahsil ettiði parayý, tahsil tarihinden itibaren, derhal kanunî faizi ile þirkete ver-
mek zorundadýr.

C) Denetim

MADDE 225 - (1) Bir ortak yönetim hakkýný ve görevini haiz olmasa da þirket iþlerinin gidiþi
hakkýnda bizzat bilgi edinmek, þirketin belgelerini ve defterlerini incelemek, bunlara göre kendisi
için þirketin finansal durumunu gösterecek bir hesap tablosu düzenlemek hakkýný haizdir. Buna ay-
kýrý sözleþme geçersizdir.

D) Oy hakký ve kararlar

MADDE 226 - (1) Her ortak bir oy hakkýný haizdir. Buna aykýrý sözleþme geçersizdir.

(2) Þirket sözleþmesinin her ne þekilde olursa olsun deðiþtirilmesine iliþkin kararlar oybirliðiy-
le, diðer kararlar ise, kanunda veya þirket sözleþmesinde aksine hüküm yoksa, ortaklarýn tam sayý-
sýnýn çoðunluðunun oylarýyla verilir.

(3) “Oybirliði” þirketteki ortaklarýn tümünün, “çoðunluk” þirketteki ortaklarýn saltçoðunluðu-
nun olumlu oylarýyla alýnmasý gereken kararlarý ifade eder.
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E) Kâr payý hakký ve zarara katýlma
I - Finansal tablolarýnýn çýkarýlmasý
MADDE 227 - (1) Yönetici ortaklar, þirketin faaliyet dönemi sonunda, bu kanunun ticarî def-

terlere iliþkin 64 ilâ 88 inci maddeleri hükümlerine uygun bir finansal tablolarýný hazýrlayýp imza-
lar ve ortaklar kurulunun onayýna sunarlar. Finansal tablolar ortaklarýn çoðunluðunun onayý ile ke-
sinleþir. Ýkinci fýkra hükmü saklý kalmak þartýyla, ayný toplantýda kârýn daðýtýmý da karara baðlanýr.
Toplantýya katýlýp olumsuz oy veren veya toplantýya katýlmalarý engellenen ortaklar bu kararýn ka-
nuna, þirket sözleþmesine, þirket kararlarýna veya dürüstlük kurallarýna aykýrý olmasý hâlinde, kârýn
kullanýlmasý hakkýndaki karar tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davasý açabilirler.

(2) Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düþen payýn belirlenmesini, þirket sözleþmesiyle veya
sonradan alacaklarý bir kararla, içlerinden birine veya bir üçüncü kiþiye býrakabilirler. Bu ortaðýn
veya üçüncü kiþinin vereceði kararýn hakkanîyete aykýrý olmamasý þarttýr. Söz konusu kararýn öðre-
nilmesinden itibaren üç ayýn geçmesi, belirlenen kâr payýnýn ortak tarafýndan tamamen veya kýsmen
alýnmasý veya baþka bir kimseye devredilmesi, zararýn ödenmesine baþlanmasý gibi açýk veya örtü-
lü kabulü gösteren durumlarda dava hakký düþer.

(3) Kâr ve zararýn paylaþýlmasýna iliþkin karar hakkanîyet kurallarýna aykýrý olduðu takdirde mah-
kemece iptal olunur. Bu hâlde adî þirkette, kârýn ve zararýn paylaþýlmasýna iliþkin hüküm uygulanýr.

(4) Þirket sözleþmesinde öngörüldüðü takdirde, faiz ve ücretler faaliyet dönemi içinde ödenir.
Kâr avansý verilebilmesi için þirket sözleþmesinde hüküm bulunmalý, faaliyet döneminin en az ye-
di ayý geçmiþ, altý aylýk bir bilânço hazýrlanmýþ, bu bilânço bir yeminli malî müþavir veya serbest
muhasebeci malî müþavir tarafýndan onaylanmýþ ve kamusal yükümler için gerekli karþýlýk ayrýlmýþ
olmalýdýr.

II - Ortaðýn istemleri
MADDE 228 - (1) Her ortak, þirketten faaliyet dönemi sonunda gerçekleþen kârdan kendisine

düþen payý, þirkete ödünç olarak verdiði paranýn ve kararlaþtýrýlmýþsa koyduðu sermayenin faizleri-
ni, þirket sözleþmesi gereðince hak ettiði ücreti; kanuna veya þirket sözleþmesine göre yýl sonu
bilânçosu çýkarýlmamýþsa, çýkarýlmasýný bilânçoda kâr payý saptanmýþsa, saptanmasýný ve alacakla-
rýný istemek hakkýný haizdir.

(2) Bu madde ile ortaða tanýnmýþ olan haklarý kaldýrma veya daraltma sonucunu doðuran söz-
leþme þartlarý geçersizdir.

III- Zarar payý
MADDE 229 - (1) Ortaklar oybirliði ile karar almadýkça hiçbir ortak, sermayesinden eksilen

kýsmý tamamlamaya zorlanamaz.

(2) Sermayenin zararla eksilen kýsmý, aksine karar yoksa, gerçekleþecek kâr ile kapatýlýr.

F) Rekabet yasaðý
I - Kural
MADDE 230 - (1) Bir ortak, ortaðý olduðu þirketin yaptýðý ticarî iþler türünden bir iþi, diðer or-

taklarýn izni olmaksýzýn kendi veya baþkasý hesabýna yapamayacaðý gibi ayný tür ticarî iþlerle uðra-
þan bir þirkete sorumluluðu sýnýrlandýrýlmamýþ ortak olarak giremez.
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(2) Yeni kurulan bir þirkete giren ortaðýn, daha önce kurulmuþ diðer bir þirketin de sorumlulu-
ðu sýnýrlandýrýlmamýþ ortaklarýndan olduðunu diðer ortaklar bildikleri hâlde önceki þirketten iliþiði-
nin kesilmesini aralarýnda açýkça kararlaþtýrmamýþlarsa, bu durumu kabul ettikleri varsayýlýr.

II - Aykýrý hareket

MADDE 231 - (1) Bir ortak 230 uncu maddeye aykýrý hareket ederse, þirket, bu ortaktan taz-
minat istemekte veya tazminat yerine bu ortaðýn kendi adýna yaptýðý iþleri þirket adýna yapýlmýþ say-
makta, üçüncü kiþilerin hesabýna yapmýþ olduðu iþlerden doðan menfaatlerin þirkete býrakýlmasýný
istemekte serbesttir.

(2) Bu seçeneklerden birine diðer ortaklar çoðunlukla karar verir. Bu hak, bir iþlemin yapýldý-
ðýnýn veya ortaðýn diðer bir þirkete girdiðinin öðrenildiði tarihten baþlayarak üç ay ve her hâlde iþ-
lemin yapýldýðý tarihten itibaren bir yýl sonra zamanaþýmýna uðrar.

(3) Yukarýdaki hükümler, haklarý ihlâl edilen ortaklarýn, þirketin feshini istemek haklarýný etkilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Þirketin ve Ortaklarýn Üçüncü Kiþilerle Ýliþkileri

A) Tüzel kiþiliðin kazanýlmasý

MADDE 232 - (1) Kollektif þirket ticaret siciline tescil ile tüzel kiþilik kazanýr. Aksine sözleþ-
me üçüncü kiþilere karþý geçersizdir.

B) Temsil

I - Kapsam

MADDE 233 - (1) Þirketi temsile yetkili olan kimse, þirketin iþletme konusuna giren her tür-
lü iþi ve hukukî iþlemleri þirket adýna yapmak ve þirketin unvanýný kullanmak yetkisini haizdir. Bu
yetkiyi sýnýrlayan her þart, iyiniyetli üçüncü kiþilere karþý ileri sürülemez.

(2) Ancak þirket sözleþmesinin tescil ve ilâný gerekli hükümlerine göre þirketin baðlanabilme-
si için birlikte imza þart kýlýnmýþsa, bu þart, üçüncü kiþilere karþý da geçerlidir.

II - Hükümleri

MADDE 234 - (1) Þirketi temsil yetkisini haiz olan kimseler tarafýndan, açýk veya örtülü ola-
rak þirket adýna yapýlmýþ olan iþlemlerden dolayý, þirket alacaklý ve borçlu olur.

(2) Bir ortaðýn þirkete ait görevlerini yerine getirirken iþlediði haksýz fiillerden þirket de doð-
rudan doðruya sorumludur.

III - Temsil yetkisinin kaldýrýlmasý

MADDE 235 - (1) Haklý sebeplerin varlýðý hâlinde temsil yetkisi, bir ortaðýn baþvurusu üzeri-
ne, mahkemece kaldýrýlabilir. Gecikmesinde tehlike bulunan hâllerde mahkeme temsil yetkisini ih-
tiyatî tedbir olarak kaldýrýp bu yetkiyi bir kayyýma verebilir. Mahkemece resen doðrudan ticaret si-
ciline bildirilen kayyýmýn atanmasýna iliþkin karar hemen tescil ve ilân edilir.

(2) Ticarî mümessil, temsil yetkisini haiz ortaklarýn tümü tarafýndan üçüncü kiþilere karþý ge-
çerli olacak þekilde görevden alýnabilir.
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C) Þirket alacaklýlarýnýn durumu

I - Ortaklarýn kiþisel sorumluluðu

MADDE 236 - (1) Ortaklar, þirketin borç ve taahhütlerinden dolayý müteselsilen ve bütün mal-
varlýðý ile sorumludur.

(2) Þirkete yeni giren kiþi, girme tarihinden evvel doðmuþ olsa bile, þirketin borçlarýndan ve ta-
ahhütlerinden diðer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malvarlýðý ile sorumludur.

(3) Birinci ve ikinci fýkralara aykýrý olarak sözleþmeye konan þartlar, üçüncü kiþiler hakkýnda
geçerli olmaz.

II- Sorumluluðun derecesi

MADDE 237 - (1) Þirketin borç ve taahhütlerinden dolayý birinci derecede þirket sorumludur.
Ancak; þirkete karþý yapýlan icra takibi semeresiz kalmýþ veya þirket herhangi bir sebeple sona er-
miþ ise, yalnýz ortak veya ortakla birlikte þirket aleyhine dava açýlabilir ve takip yapýlabilir.

(2) Yukarýdaki hükümler, ortaklarýn kiþisel mallarýna ihtiyatî haciz koymaya mani deðildir. Bu
fýkra hükmünce konulmuþ bulunan ihtiyatî hacizler hakkýnda Ýcra ve Ýflâs Kanununun 264 üncü
maddesinin birinci fýkrasýnda öngörülen süre, birinci fýkranýn ikinci cümlesi hükmünce ortaða kar-
þý dava veya takibe baþlama yetkisinin doðduðu tarihten itibaren iþlemeye baþlar. Bununla beraber,
ihtiyatî haciz tutanaðýnýn tebliðinden itibaren kanunî süre içinde þirkete karþý takibe veya davaya
baþlanmadýðý takdirde ihtiyatî haciz düþer.

III - Mahkeme kararý

MADDE 238 - (1) Yalnýz þirket aleyhine alýnmýþ olan mahkeme kararý, þirket hakkýndaki ta-
kip semeresiz kalmadýkça veya þirket herhangi bir sebeple sona ermiþ olmadýkça ortaklar hakkýnda
icra edilemez.

(2) Ýcra emrinin þirkete tebliðine raðmen borç ödenmediði takdirde, alacaklý þirketle birlikte or-
taklarýn veya bazýlarýnýn da doðrudan iflâsýný isteyebilir.

IV- Ýflâs

1. Þirketin iflâsý

MADDE 239 - (1) Þirketin iflâsý hâlinde, þirket alacaklýlarý alacaklarýný almadýkça, ortaklarýn
kiþisel alacaklýlarý þirket mallarýna baþvuramazlar.

2. Þirketin ve ortaklarýn iflâsý

MADDE 240 - (1) Þirketin iflâsý, ortaklarýn iflâsýný gerektirmez. Ancak depo kararýna raðmen
para yatýrýlmadýðý takdirde alacaklý depo kararýnýn ortaklara veya içlerinden bazýlarýna da tebliðini
ve gereðini yerine getirmedikleri takdirde þirketle birlikte iflâslarýna karar verilmesini mahkemeden
isteyebilirler. Bu hakkýný kullanmamýþ olan alacaklýnýn, þirket masasýndan alacaðýný tamamen ala-
mamasý hâlinde ortaklarý iflâs yoluyla da ayrýca takip hakký saklýdýr.

(2) Ortaklarýn mallarýna adî takip veya iflâs yolu ile baþvurulursa bunlarýn kiþisel alacaklýlarý
ile þirket alacaklýlarý arasýnda bir öncelik ve imtiyaz hakký yoktur. Ancak, kiþisel alacaklýlar arasýn-
da kanunen rüçhan hakký bulunanlarýn bu haklarý saklýdýr.
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3. Ortaklarýn haklarý
MADDE 241 - (1) Þirketin iflâsý hâlinde ortaklar, koyduklarý sermaye ve iþlemekte olan faiz-

ler için masaya giremezler; Ancak, iþlemiþ faizlerle ücretler ve þirket lehine yaptýklarý giderler için
herhangi bir alacaklý gibi masaya girebilirler.

V - Takas
MADDE 242 - (1) Þirkete borçlu olan kimse bu borcunu ortaklardan birinden olan alacaðý ile

takas edemez.

(2) Bir ortak da kiþisel alacaklýsýna olan borcunu þirketin ayný kiþideki bir alacaðý ile takas edemez.

(3) Buna karþýlýk þirketin bir alacaklýsý ayný zamanda ortaklardan birinin kiþisel borçlusu ise
237 ve 240 ýncý maddeler gereðince ortaðýn þirket borcundan dolayý kiþisel olarak takip edilebildi-
ði andan itibaren hem þirket alacaklýsý, hem de ortak takas hakkýný haizdirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Þirketin Sona Ermesi ve Ortaðýn Ayrýlmasý

A) Sona erme
I - Sebepleri
1. Genel olarak
MADDE 243 - (1) Kollektif þirketler, 253 üncü madde hükmü saklý olmak üzere Borçlar Ka-

nununun 535 ve 536 ncý maddelerinde öngörülen ve aþaðýda yazýlý sebeplerden birinin gerçekleþ-
mesiyle sona erer:

a) Konkordato ile sonuçlanmýþ olsa bile þirketin iflâsý.

b) Þirket sermayesinin tamamýnýn veya üçte ikisinin kaybedilmesine raðmen, sermayenin ta-
mamlanmasýna veya geri kalan sermaya ile yetinmeye karar verilmemiþ olmasý.

c) Þirketin diðer bir þirket ile birleþmesi.

d) Kanunun 215 inci maddesinde gösterilen süre içinde veya sonra tescil ve ilân yapýlmamýþ-
sa, aradan ne kadar süre geçmiþ olursa olsun, ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine ve bu or-
taðýn noter aracýlýðýyla diðer ortaklara uygun bir öneli içeren ihtar göndermiþ olmasý þartýyla mah-
kemece feshe karar verilmesi.

e) 254 üncü madde hükmü saklý olmak üzere ortaklardan birinin iflâsý.

2. Ýstisnalar
MADDE 244 - (1) Þirket sözleþmesinde belirli bir veya birkaç sebebe özgülenmeksizin genel

bir hükümde fesih sebeplerinden herhangi birinin varlýðý hâlinde þirketin sona ermeyeceðine iliþkin
þart geçerli olmaz. Ancak, kanunun emredici hükümlerine aykýrý olmamak kaydýyla, bazý belirli fe-
sih sebeplerinin þirketin sona ermesi sonucu doðurmayacaðý þirket sözleþmesinde kabul olunabilir.

3. Haklý sebepler
MADDE 245 - (1) Haklý sebep, þirketin kuruluþuna yol açan fiili veya kiþisel sebeplerin þirke-

tin iþletme konusunun elde edilmesini imkânsýz kýlacak veya güçleþtirecek surette ortadan kalkmýþ
olmasýdýr; özellikle:



---- 631 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

a) Bir ortaðýn, þirketin yönetim iþlerinde veya hesaplarýnýn çýkarýlmasýnda þirkete ihanet etmiþ
olmasý;

b) Bir ortaðýn kendisine düþen aslî görevleri ve borçlarý yerine getirmemesi;

c) Bir ortaðýn kiþisel menfaatleri uðrunda þirketin ticaret unvanýný veya mallarýný kötüye kul-
lanmasý;

d) Bir ortaðýn, uðradýðý sürekli bir hastalýk veya diðer bir sebepten dolayý, üstüne aldýðý þirke-
tin iþlerini yapmak için lüzumlu olan yeteneði ve ehliyetini kaybetmesi;

gibi hâller haklý sebeplerdendir.

(2) (a), (b) ve (c) bentleri gereðince kiþiliðinde fesih sebebi doðmuþ olan ortaðýn dava hakký
yoktur.

4. Özel durumlar

a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi

MADDE 246 - (1) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinden dolayý fesih davasý
açabilmek için önce ortaða noter aracýlýðýyla uygun öneli içeren bir bildirim gönderilir. Bildirim ve-
rilen önel içinde borcun yerine getirilmesi ihtarýný içerir.

b) Karine

MADDE 247 - (1) Þirket sözleþmesinde öngörülen þirket süresinin sona ermesinden sonra iþ-
lere devam etmek suretiyle örtülü biçimde uzatýlmýþ bulunan veya süresi bir ortaðýn hayatýna bað-
lanýmþ olan þirketler, belirsiz süreli þirket sayýlýrlar.

5. Kiþisel alacaklýlarýn durumu

a) Þirket süresinin uzatýlmasý hâlinde itiraz hakký

MADDE 248 - (1) Ortaklarca alýnan þirketin süresinin uzatýlmasýna iliþkin karara, ortaklardan
herhangi birinin kiþisel alacaklýsý itiraz edebilir.

(2) Ýtiraz edebilmek için alacaklýnýn mahkeme kararý veya o nitelikte belgeye ya da kesinleþ-
miþ icra takibine dayanmasý ve uzatma kararýnýn ilâný tarihinden itibaren onbeþ gün içinde itirazýn
noter aracýlýðýyla tebliði için notere baþvurulmasý þarttýr. Süresinde yapýlmamýþsa itiraz hakký düþer.

(3) Sürenin uzatýlmasýna iliþkin karar tescil ve ilân edilmemiþ ise alacaklý her zaman bu kara-
ra itiraz edebilir.

b) Haciz ve þirketin feshini isteme hakký

MADDE 249 - (1) Bir ortaðýn kiþisel alacaklýsý, borçlunun kiþisel mallarýndan ve 133 üncü
madde gereðince þirketteki kâr payýndan alacaðýný alamazsa, tasfiye sonunda borçlu ortaða düþecek
paya haciz koydurmaya ve altý ay önce bildirimde bulunmak ve hesap yýlý sonu için hüküm ifade
etmek üzere, þirketin feshini istemeye yetkilidir.

(2) Mahkemece feshe karar verilmezden önce þirket veya diðer ortaklar borcu öderlerse, fesih
davasý düþer.
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II - Hükümleri
1. Tescil ve ilân
MADDE 250 - (1) Þirketin sona ermesi hâlinde ortaklar sona ermeyi tescil ve ilân ettirmekle

yükümlüdür. Ýflâs sebebiyle þirketin infisâhý hâlinde bu yükümlülük iflâs memuruna aittir.

(2) Þirketin feshi bir ortaðýn ölümünden ileri gelmiþse tescil ve ilân dilekçesi, ölen ortaðýn mi-
rasçýlarýyla birlikte diðer tüm ortaklar; mirasçýlarýn katýlmasý mümkün bulunmayan veya güç olan
hâllerde sað kalan ortaklar tarafýndan verilir.

2. Ortaklarýn yönetim haklarýnýn sona ermesi
MADDE 251 - (1) Þirketi yönetmeye yetkili olanlar, sona ermiþ þirket adýna ve hesabýna iþlem

yapamazlar; aksi takdirde bu iþlemlerinden müteselsilen ve sýnýrsýz sorumlu olurlar. 252 nci madde
hükümleri saklýdýr.

(2) Fesih kanuna uygun bir þekilde tescil ve ilân edilmedikçe bütün ortaklarýn üçüncü kiþilere
karþý sorumluluðu devam eder.

3. Geçici yönetim
MADDE 252 - (1) Bir ortaðýn kýsýtlanmasý veya iflâsýna karar verilmesi hâlinde, Borçlar Ka-

nununun adî þirkete iliþkin, sona ermenin þirket iþlerine etkisini düzenleyen maddesi uygulanýr.

B) Ortaklarýn þirketten ayrýlmasý
I - Çeþitli olasýlýklar
1. Ortaðýn ölümü
MADDE 253 - (1) Þirket sözleþmesinde þirketin ölen ortaðýn mirasçýlarýyla devam edeceðine

iliþkin düzenleme yoksa, mirasçýlarla diðer ortaklarýn oybirliði ile verecekleri karar üzerine þirket
bunlarýn arasýnda devam edebilir. Mirasçýlar veya içlerinden biri þirkette kalmaya razý olmazlarsa,
diðer ortaklar, ölen ortaðýn razý olmayan mirasçýlara düþen paylarý ödeyerek onlarý þirketten çýkarýr
ve aralarýnda þirkete devam edebilirler. Bu durumda sað kalan ortaklardan birinin þirketin devamý-
na onay vermemesi sebebiyle oybirliði saðlanamadýðý takdirde þirket sona erer.

(2) Þirketin, ölen ortaðýn mirasçýlarýyla diðer ortaklar arasýnda kollektif þirket olarak devam
edeceði hakkýnda þirket sözleþmesinde hüküm varsa; mirasçýlar kollektif sýfatýyla þirkete devam
edip etmemekte serbesttirler. Mirasçýlar þirketin devam etmesini isterlerse, diðer ortaklar bu isteði
kabul etmek zorundadýr. Ancak, kollektif sýfatýyla þirkette kalmak istemeyen mirasçý varsa, ölen or-
taðýn payýndan kendisine düþen tutar ile komanditer olarak þirkete kabul edilmesini önerebilir. Di-
ðer ortaklar bu öneriyi kabul etmek zorunda deðildir. Mirasçýlar þirkete kollektif ortak veya koman-
diter olarak girip girmeyeceklerini ortaðýn ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde þirkete bildirmeli-
dir. Durumun þirkete bildirilmesine kadar, mirasçýlar þirkette komanditer olarak kalmýþ sayýlýrlar.
Bu süre içinde bildirimde bulunmamýþ olan mirasçýlar sona ermesinden itibaren kollektif ortak sý-
fatýný alýrlar.

2. Ortaðýn iflâsý
MADDE 254 - (1) Ortaklardan birinin iflâsý hâlinde, müflis ortak þirketten çýkarýlabilir. Bu

takdirde þirket diðer ortaklar arasýnda devam eder ve müflisin payý, masaya ödenir. Þu kadar ki; söz-
leþme ile ortaklarýn bu hakký kaldýrýlabilir.
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3. Haklý sebepler

MADDE 255 - (1) Bir ortaðýn kiþiliðinden kaynaklanan sebeplerden dolayý þirketin feshinin is-
tenebileceði durumlarda, diðer ortaklarýn tümü onun þirketten çýkarýlmasýna ve þirketin devamýna
karar verebilir. Þirket sözleþmesinde bu kararýn çoðunlukla alýnmasý öngörülebilir.

(2) Çýkarýlan ortak, bu kararýn noter aracýlýðýyla tebliðinden itibaren üç aylýk hak düþürücü sü-
re içinde þirkete karþý çýkarýlmanýn iptali davasýný açabilir.

(3) Birinci fýkra uyarýnca çýkarma kararý alýnamadýðý takdirde her ortak, þirket merkezinin bu-
lunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden söz konusu ortaðýn þirketten çýkarýlmasýný ve ayrýl-
ma payýnýn belirlenmesini isteyebilir.

4. Fesih bildirimi

MADDE 256 - (1) Süresiz þirketlerde ortaklardan biri þirketin feshi bildiriminde bulunduðu
takdirde, diðer ortaklar feshi kabul etmeyerek ortaðý þirketten çýkarýp þirketin kendi aralarýnda de-
vam etmesine karar verebilirler.

(2) Birinci fýkra hükmü, bir ortaðýn kiþisel alacaklýsýnýn 248 veya 249 uncu maddeler gereðin-
ce itiraz veya fesih hakkýný kullanmasý hâllerinde de geçerlidir.

(3) Bu takdirde þirketin devam edeceðine iliþkin karar alacaklýya teblið edilir ve borçlu ortak
faaliyet dönemi sonunda þirketten çýkarýlýr.

5. Ýki kiþilik þirkette

a) Haklý sebeplerin varlýðýnda

MADDE 257 - (1) Yalnýz iki kiþiden oluþan bir kollektif þirkette, ortaklardan birinin þirketten
çýkarýlmasýný gerektiren haklý sebepler varsa, diðer ortaðýn istemi üzerine mahkeme fesih ve tasfi-
yeye karar vermeksizin þirketin bütün iþ ve iþlemleri, varlýklarý alacak ve borçlarý ile davacý ortaða
býrakýlmasýna ve diðer ortaðýn þirketten çýkarýlmasýna karar verebilir. Bu hâlde, çýkarýlan ortak hak-
kýnda 262 nci madde hükmü uygulanýr.

b) Diðer sebeplerin varlýðýnda

MADDE 258 - (1) Ýki kiþiden oluþan bir þirkette ortaklardan birinin kiþisel alacaklýsý, 248, 249
ve 256 ncý maddelere göre haiz olduðu itiraz veya fesih hakkýný kullanýr veya ortaklardan biri iflâs
ederse, diðer ortak, 257 nci maddeden yararlanabilir.

II - Hükümler

1. Tescil

MADDE 259 - (1) Bir ortaðýn þirketten çýkmasý veya çýkarýlmasý hâlinde, diðer ortaklar bunu
tescil ve ilân ettirmekle yükümlüdür.

(2) Bir ortaðýn ölümü hâlinde 250 nci maddenin ikinci fýkrasý uygulanýr.

(3) Bir ortaðýn þirketten çýkmasý veya çýkarýlmasý üçüncü kiþilere karþý ancak tescil ve ilân ta-
rihinden itibaren geçerli olur.

(4) Çýkan veya çýkarýlan ortak, bu durumun tescil ve ilân tarihine kadar yapýlan þirket iþlemle-
rinden üçüncü kiþilere karþý sorumludur.
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2. Ayrýlan ortaðýn payý

a) Hesaplama þekli

MADDE 260 - (1) Þirketten çýkan veya çýkarýlan ortaðýn payý, þirket sözleþmesinde aksine hü-
küm yoksa, çýkmanýn istendiði veya ortaðýn çýkarýldýðý tarihteki þirket varlýðý esas alýnarak hesaplanýr.

b) Ödeme þekli

MADDE 261 - (1) Çýkarýlan veya çýkan ortak, 260 ýncý madde uyarýnca hesaplanan payýný þir-
ketten ancak nakden alabilir.

c) Ödeme zamaný

MADDE 262 - (1) Çýkan veya çýkarýlan ortaðýn 260 ýncý maddede yazýlý kurallara göre hesap-
lanacak payý, þirket sözleþmesinde gösterilen tarihte ve þirket sözleþmesinde hüküm yoksa ayrýlma-
dan sonra çýkarýlacak ilk bilânço tarihinde ödenir.

(2) Çýkarýlan veya çýkan ortak ayrýlma tarihinden önce giriþilen iþler tasfiye edilmedikçe þirket-
teki sermaye payýný alamaz.

d) Tamamlanmamýþ iþler

MADDE 263 - (1) Çýkarýlan veya çýkan ortak, ayrýlmadan önce baþlamýþ olan iþlerin doðrudan
doðruya sonuçlarý olan hak ve borçlara katýlýr.

(2) Çýkarýlan veya çýkan ortak, evvelce baþlanmýþ iþlerin kalan ortaklar tarafýndan faydalý sayý-
lacak þekilde tamamlanmasýna ve bir sonuca baðlanmasýna engel olamaz. Ancak; söz konusu iþle-
rin hemen tasfiyesi mümkün olamadýðý takdirde çýkan veya çýkarýlan ortak, her faaliyet dönemi so-
nunda, o yýl içinde bitirilen iþlerin hesaplarýný ve devam etmekte olan iþlemlerin o tarihteki durumu
hakkýnda bilgi verilmesini isteyebilir.

e) Zamanaþýmý

MADDE 264 - (1) Þirketin borçlarý için, þirket alacaklýlarýnýn ortaklara ileri sürebilecekleri is-
tem haklarý, ortaðýn þirketten ayrýlmasýnýn, þirketin sona erdiðinin veya iflâsýnýn ilân edildiðinin
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýnlanmasýndan itibaren üç yýl geçmesiyle zamanaþýmýna uð-
rar; ancak, niteliði nedeniyle, alacaðýn daha kýsa bir zamanaþýmýna baðlandýðý durumlarda o zama-
naþýmý süresi uygulanýr.

(2) Alacak ilândan sonra muaccel olursa, zamanaþýmý muacceliyet anýndan itibaren iþlemeye
baþlar.

(3) Bu maddede öngörülen zamanaþýmý ortaklarýn birbirlerine karþý olan alacaklarýna uygulanmaz.

f) Özel durumlar

MADDE 265 - (1) Hakkýný elde etmek için sadece paylaþýlmamýþ þirket malvarlýðýna baþvuran
alacaklýya karþý, 264 üncü maddede yer alan üç yýllýk zamanaþýmý ileri sürülemez.

(2) Bir ortak þirketin ticarî iþletmesini devralýrsa, alacaklýlara karþý üç yýllýk zamanaþýmýný ile-
ri süremez. Buna karþýlýk, devralma sebebiyle ayrýlan ortaklar hakkýnda borcun nakli hükümlerine
göre iki yýllýk zamanaþýmý uygulanýr. Üçüncü kiþinin ticarî iþletmeyi alacak ve borçlarýyla devral-
masý hâlinde iki yýllýk zamanaþýmý geçerli olur.
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g) Zamanaþýmýnýn kesilmesi

MADDE 266 - (1) Varlýðýný sürdüren þirkete veya diðer bir ortaða karþý zamanaþýmýnýn kesil-
mesi þirketten ayrýlan ortaða karþý zamanaþýmýnýn kesilmesi sonucunu doðurmaz.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Tasfiye

A) Genel hükümler

I - Sözleþme serbestisi

1. Kural

MADDE 267 - (1) Þirket sözleþmesinde farklý bir düzenleme bulunmayan durumlarda tasfiye,
bu Bölümdeki hükümlere göre yapýlýr.

2. Ortaklarýn kararlarýna uyma zorunluluðu

MADDE 268 - (1) Tasfiye memurlarý tasfiye süresince ortaklarýn tasfiyeye iliþkin oybirliðiyle
verdikleri kararlara göre hareket ederler.

(2) Tasfiye memurlarýnýn atanmalarý ve görevden alýnmalarý veya onlara verilecek talimatla il-
gili kararlara katýlma hakký, bir ortaðýn iflâ.sýnda iflâs idaresine, ölümünde mirasçýlara ve kýsýtlan-
masý durumunda kanunî temsilcisine aittir. Mirasçýlar kendilerine oybirliði ile atayacaklarý bir tem-
silci ile temsil ettirirler. Oybirliðine ulaþýlmadýðý takdirde temsilcinin atanmasý mahkemeye aittir.

(3) Ortaklarla tasfiye memurlarý arasýnda çýkan ihtilaflar, basit yargýlama usulüne göre karara
baðlanýr. Yargýlamada tasfiye memurlarý ve ortaklar dinlenir. Kararýn en kýsa zamanda verilmesi ge-
rekir. Bu husustaki kararlar kesindir.

II - Tüzel kiþiliðin devamý

MADDE 269 - (1) Tasfiye hâline giren þirket, ortaklarla olan iliþkilerinde de tasfiye sonuna ka-
dar ve ehliyeti 293 üncü madde hükmü saklý kalarak, tasfiye amacýyla sýnýrlý olarak tüzel kiþiliðini
korur ve ticaret unvanýna (Tasfiye hâlinde) ibaresini ekleyerek kullanmakta devam eder.

III - Ýflâs

MADDE 270 - (1) Bir kollektif þirketin tasfiye hâlinde bulunmasý, iflâsýna engel oluþturmaz.

IV - Þirket alacaklýlarýnýn rüçhan hakký

MADDE 271 - (1) Kollektif þirket alacaklýlarýnýn þirket mallarý üzerinde ortaklarýn kiþisel ala-
caklarýna karþý haiz olduklarý rüçhan haklarý, þirketin sona ermesinden sonra da devam eder.

B) Tasfiye memurlarý

I - Genel olarak

MADDE 272 - (1) Kollektif þirketin tasfiyesi, iflâs dýþýndaki sona erme hâllerinde tasfiye me-
murlarýna aittir.

II - Seçim ve atama

MADDE 273 - (1) Tasfiye memurlarý þirket sözleþmesiyle, þirketin devamý sýrasýnda veya so-
na ermesinden sonra ortaklarýn oybirliðiyle seçilir.
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(2) Birinci fýkra hükümlerine uygun olarak bir tasfiye memuru seçilmemiþse, tüm ortaklar veya
bunlarýn kanunî temsilcileri tasfiyeye memur sayýlýr. Bununla beraber ortaklardan birinin istemi üzeri-
ne þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye hâlindeki þirket için bir veya bir
kaç tasfiye memuru atar. Mahkeme gerek görürse dilekçeyi teblið ederek diðer ortaklarý dinleyebilir.

(3) Gerek ortaklarýn seçecekleri gerek mahkemenin atayacaðý tasfiye memurlarý ortaklardan
veya üçüncü kiþilerden olabilir.

III - Görevden alma
1. Tasfiye memuru olan ortaklar
a) Sona ermeden önce atanma
MADDE 274 - (1) Tasfiye memurlarý þirket sözleþmesiyle veya þirketin sona ermesinden ön-

ce bir ortaklar kararýyla ortaklar arasýndan seçilmiþlerse, diðer ortaklarýn oybirliðiyle verebilecekle-
ri bir kararla görevden alýnabilirler; oybirliðine ulaþýlamadýðý takdirde, ortaklardan herhangi birinin
istemi üzerine, haklý sebepler varsa, mahkemece görevden alýnabilirler.

(2) Görevden alma davasý þirketin sona ermesinden önce de açýlabilir.

b) Sona ermeden sonra atananlar
MADDE 275 - (1) Þirketin sona ermesinden sonra, ortaklar arasýndan seçilen tasfiye memur-

larý, diðer ortaklarýn oybirliðiyle verecekleri bir kararla görevden alýnabilirler. Oybirliðine ulaþýlma-
dýðý takdirde ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine haklý sebepler varsa mahkemece görevden
alýnabilirler.

2. Ortak olmayan tasfiye memurlarý
MADDE 276 - (1) Ortak olmayan tasfiye memurlarý, þirket sözleþmesi veya sonradan verilen

bir kararla ya da þirketin sona ermesinden sonra seçilmiþ olsalar bile, herhalde ortaklarýn oybirliðiy-
le verecekleri bir kararla görevden alýnabilirler. Oybirliðine ulaþýlmadýðý takdirde, ortaklardan her-
hangi birinin istemi üzerine haklý sebeplerden dolayý mahkemece görevden alýnabilirler.

(2) Görevden alýnma davasý þirketin sona ermesinden önce de açýlabilir.

3. Mahkemece atanan tasfiye memurlarý
MADDE 277 - (1) 276 ncý madde, mahkeme tarafýndan atanan tasfiye memurlarýnýn görevden

alýnmalarýna da uygulanýr.

IV - Ýþlem biçimine iliþkin hükümler
1. Birlikte hareket
MADDE 278 - (1) Þirket sözleþmesi veya sonradan verilen bir kararla tasfiye iþlerini yalnýz

baþýna görmeye yetkili kýlýnmamýþ olan tasfiye memurlarý birlikte hareket ederler.

(2) Tasfiye memuru tasfiyeye yalnýz baþýna yetkiliyse, bu durum kanunda öngörüldüðü þekil-
de tescil ve ilân olunur.

2. Devir yasaðý ve vekil etme
MADDE 279 - (1) Bir tasfiye memuru görevini diðer bir tasfiye memuruna veya üçüncü kiþi-

lere devredemez. Ancak, bazý belirli iþ ve iþlemleri yürütülebilmesi için tasfiye memurlarý içlerin-
den birini veya bazýlarýný ya da üçüncü kiþiyi vekil edebilirler.
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3. Temsil
MADDE 280 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan þirketi mahkemelerde ve dýþarýda tasfiye memur-

larý temsil eder.

(2) Tasfiye memurlarý þirket için yararlý gördükleri takdirde sulhle, vazgeçmeye, kabulle, tah-
kime ve özellikle hakem seçmeye de yetkilidirler; gereklilik hâlinde yeni iþlemler de yapabilirler.

(3) Tasfiye hâlinde bulunan kollektif þirket adýna düzenlenen bütün belgeler ve senetlerin “Tas-
fiye hâlinde bulunan filan þirketin tasfiye memurlarý” ibaresi eklenerek tasfiye memurlarý tarafýn-
dan imzalanmasý þarttýr.

(4) Bir tasfiye memurunun görevini yaparken iþlediði haksýz fiillerden þirket de sorumludur.

4. Yalnýz baþýna hareket
MADDE 281 - (1) Üçüncü kiþiler tarafýndan yapýlacak öneri, icap, bildirim, ihtar ve teblið gi-

bi beyanlarýn tasfiye memurlarýndan yalnýz birine karþý yapýlmasý yeterlidir.

(2) Þirketin menfaatleri için tehlike umulan durumlarda özellikle kanun yollarýna baþvurulma-
sýnda tasfiye memurlarý tek baþlarýna hareket edebilirler.

5. Yetkilerin geniþletilmesi veya daraltýlmasý
MADDE 282 - (1) Tasfiye memurlarýnýn kanunen haiz olduklarý yetkiler, ortaklar tarafýndan oy-

birliðiyle veya haklý sebeplerin bulunmasý durumunda mahkeme kararý ile daraltýlýp geniþletilebilir.

(2) Tescil ve ilân olunmadýkça yetkilerin daraltýlmasý, iyiniyetli üçüncü kiþilere ileri sürülemez.

V - Tescil ve ilân
MADDE 283 - (1) Tasfiye memurlarýnýn atanmalarýna, deðiþtirilmelerine, görevden alýnmala-

rýna ve yetkilerine iliþkin þirket sözleþmesinin hükümleri ile ortaklar veya mahkeme tarafýndan ve-
rilen tasfiyeye iliþkin kararlarýn tescil ve ilâný þarttýr.

VI- Ücret
MADDE 284 - (1) Ortaklar arasýndan seçilen tasfiye memurlarý, sözleþmede veya sonradan ve-

rilmiþ bir kararda belirtilmediði takdirde ücret alamazlar.

(2) Ortak olmayanlardan atanan tasfiye memurlarý, ücret kararlaþtýrýlmasa bile, hâlin gereðine göre
takdir edilecek uygun bir ücret isteyebilirler, anlaþmazlýk durumunda taraflar yargý yoluna baþvurabilir.

VII - Sorumluluk
MADDE 285 - (1) Kanuna, þirket sözleþmesine veya diðer iþ görme þartlarýný gösteren diðer

hükümlere aykýrý hareket ederek, üçüncü kiþileri veya ortaklarý zarara uðratan tasfiye memurlarý,
kusursuz olduklarýný ispat etmedikçe, müteselsil olarak sorumlu tutulurlar.

(2) Tasfiye memurlarý, atadýklarý ve hizmete aldýklarý kimselerin kanuna, þirket sözleþmesine veya
diðer iþ görme þartlarýný gösteren hükümlere aykýrý hareketlerinden dolayý da Borçlar Kanununun 100
üncü maddesi hükmünce gerek üçüncü kiþilere gerekse ortaklara karþý müteselsil olarak sorumludurlar.

(3) Bu davalar, davacýnýn, zararý ve faili öðrendiði tarihten itibaren iki yýlda ve her hâlde zara-
rý doðuran fiilden itibaren beþ yýlda zamanaþýmýna uðrar. Ancak, zararý doðuran fiil bir suç oluþtur-
duðu ve Türk Ceza Kanununa göre süresi daha uzun bir dava zamanaþýmýna baðlý olduðu takdirde
tazminat davasýna da o zamanaþýmý uygulanýr.
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C) Tasfiye iþleri
I - Koruma önlemleri
MADDE 286 - (1) Tasfiye memurlarý, tasfiye hâlinde bulunan þirketin bütün mal ve haklarý-

nýn korunmasý için basiretli bir iþ adamý gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiðince en
kýsa zamanda bitirmekle yükümlüdür.

II - Defter tutma yükümlülüðü
1. Baþlangýç envanteri ve bilânçosu
MADDE 287 - (1) Tasfiye memurlarý, önceden seçilmiþlerse þirketin sona ermesini hemen öz-

leyen günlerde ve þirketin sona ermesinden sonra ortaklarca seçilmiþ veya mahkemece atanmýþlar-
sa seçimlerinden ve atanmalarýndan hemen sonra þirket iþlerini gören kiþileri çaðýrarak onlarla bir-
likte, gelmedikleri takdirde yalnýz baþlarýna, þirketin finansal durumunu gösteren bir envanter ile bir
bilânço düzenlerler. Tasfiye memurlarý gerek görürlerse þirket mallarýna deðer biçmek için uzman-
lara baþvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilânço, tasfiye memurlarýnýn önünde þirket iþlerini yö-
netenler tarafýndan imzalanýr.

(2) Envanter ve bilânçonun imzasýndan sonra, tasfiye memurlarý sona ermiþ bulunan þirketin
envanterde yazýlý bütün mallarý ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar.

2. Defterler
MADDE 288 - (1) Tasfiye memurlarý tasfiye iþlemlerinin güvenliðini saðlamak için gereken

defterleri tutmakla yükümlüdür.

3. Son bilânço
MADDE 289 - (1) Tasfiye sonunda, tasfiye memurlarý þirket sözleþmesi veya kanun hükümle-

rine göre ortaklarýn sermaye ile kâr ve zarardaki paylarýný ve diðer haklarýný gösteren bir bilânço dü-
zenleyerek ortaklara teblið ile yükümlüdürler. Ortaklar bir ay içinde mahkemeye baþvurarak itiraz
etmezlerse, bilânço kesinleþir.

(2) Bundan sonra ortaklar, kendilerine düþen paylarý almaktan kaçýndýklarý takdirde tasfiye memur-
larý, bu paylarý her ortaðýn ayrý ayrý adlarýna 296 ncý maddede gösterilen bankalardan birine yatýrýrlar.

4. Saklama zorunluluðu
MADDE 290 - (1) Tasfiyenin sonunda belgelerin ve defterlerin saklanmasý hakkýnda 82 nci

madde hükmü uygulanýr.

III - Tasfiyenin amacý
MADDE 291 - (1) Tasfiye memurlarý, þirketin faaliyette bulunduðu dönemde baþlanmýþ olup da

henüz sonuçlandýrýlmamýþ olan iþ ve iþlemleri tamamlamaya, þirketin borç ve taahhütlerini yerine ge-
tirmeye, þirketin alacaklarýný toplamaya, gereðinde yargý yolu ile almaya ve varlýklarý paraya çevirme-
ye, net varlýðý elde etmeye yönelik ve yarayan bütün iþ ve iþlemleri yapmaya yetkili ve zorunludur.

IV - Yeni iþler
1. Kural
MADDE 292 - (1) Tasfiye memurlarý tasfiyenin gereklerinden olmayan yeni bir iþlem yapa-

mazlar. Aksi takdirde, bu türlü iþlemlerden dolayý ortaklara karþý müteselsilen sorumlu olurlar.
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2. Ýstisna
MADDE 293 - (1) Tasfiye memurlarý, þirketin iþletme konusu kapsamýndaki iþlemlere, her

hâlde ortaklarýn oybirliðiyle, feshe mahkemece karar verilmiþ olan durumlarda ortaklar oybirliðini
saðlayamazlarsa, mahkemenin onay kararýyla devam edebilirler.

V - Varlýklarýn paraya çevrilmesi
1. Ayrý ayrý satýþ
MADDE 294 - (1) Tasfiye memurlarý þirketin sona ermesi durumunda þirkete ait taþýnýrlarý, du-

rumun gereklerine göre ya artýrma yoluyla veya pazarlýkla satabilirler. Oybirliðiyle verilen bir ka-
rarla ortaklar baþka bir satýþ þeklini belirlemedikleri takdirde, taþýnmazlar ancak Ýcra ve Ýflâs Kanu-
nu hükümleri uyarýnca açýk artýrma yoluyla satýlabilir.

(2) Ýlgililer arasýnda küçük veya kýsýtlanmýþ bir kiþinin bulunmasý bu hükmün uygulanmasýna
engel olmaz.

2. Toptan satýþ
MADDE 295 - (1) Ortaklar oybirliðiyle karar vermedikçe tasfiye memurlarý þirket varlýklarýný

toptan satamazlar.
3. Paranýn yatýrýlmasý
MADDE 296 - (1) Tasfiye memurlarý, tasfiye sýrasýnda elde edilen paralarýn bin Türk lirasýn-

dan fazlasýný, mahkemece belirlenecek bir bankaya, þirket adýna yatýrýrlar.
VI - Borçlarýn ödenmesi
MADDE 297 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif þirketin vadesi henüz gelmemiþ olan

borçlarýný tasfiye memurlarý iskonto uygulayarak derhal ödemeye ve alacaklýlar da bu ödeme tarzý-
ný kabule zorunludurlar.

VII - Ortaklarýn ek ödemeleri
MADDE 298 - (1) Bir kollektif þirketin varlýðý, borçlarýnýn tamamýna yetmediði takdirde, ka-

lan þirket borçlarýnýn ödenmesini saðlamak için tasfiye memurlarý ortaklara baþvururlar.
VIII - Tasfiyeden arta kalanýn daðýtýlmasý
1. Geçici ödemeler
MADDE 299 - (1) Tasfiye memurlarý, alacaklýlarýn ve ortaklarýn ilerde doðmasý olasý hak ve ala-

caklarýna yetecek tutarý alýkoymak þartýyla, mevcut parayý geçici olarak ortaklar arasýnda daðýtabilirler.
2. Son daðýtma
MADDE 300 - (1) Þirketin net varlýðý, þirket sözleþmesine veya sonradan verilecek karara gö-

re, tasfiye memurlarý tarafýndan daðýtýlýr. Sözleþmede aksine hüküm veya ortaklarýn kararý bulun-
madýðý takdirde daðýtma para olarak yapýlýr.

IX - Ortaklarýn denetleme hakký
1. Bilgi isteme hakký
MADDE 301 - (1) Tasfiye memurlarý, ortaklara, her zaman tasfiye iþlerinin durumu hakkýnda

bilgi ve ortaklar istedikleri takdirde bu hususta imzalý bir belge vermekle yükümlüdürler.
(2) Tasfiye memurlarý tasfiyenin sonunda tasfiye iþ ve iþlemlerine dair ortaklara hesap verirler.
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2. Defterleri inceleme hakký

MADDE 302 - (1) Tasfiye memurlarý, istem üzerine þirkete ve tasfiyeye iliþkin bütün defter-
leri ve belgeleri tasfiye iþleminin yapýldýðý yerde ortaklara göstermekte zorunludurlar. Ortaklarýn bu
defter ve belgelerden suret almalarýna tasfiye memurlarý engel olamazlar.

X - Tasfiyenin sonu

MADDE 303 - (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine, þirketin ticaret unvanýnýn sicilden silinme-
si için durum tasfiye memurlarý tarafýndan ticaret siciline tescil ve ilân ettirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Komandit Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Þirketin Niteliði ve Kuruluþu

A) Tanýmý

MADDE 304 - (1) Ticarî bir iþletmeyi bir ticaret unvaný altýnda iþletmek amacýyla kurulan, þir-
ket alacaklýlarýna karþý ortaklardan bir veya bir kaçýnýn sorumluluðu sýnýrlandýrýlmamýþ ve diðer or-
tak veya ortaklarýn sorumluluðu belirli bir sermaye ile sýnýrlandýrýlmýþ olan þirket komandit þirkettir.

(2) Sorumluluðu sýnýrlý olmayan ortaklara komandite, sorumluluðu sýnýrlý olanlara komanditer
denir.

(3) Komandite ortaklarýn gerçek kiþi olmalarý gerekir. Tüzel kiþiler ancak komanditer ortak
olabilirler.

B) Uygulanacak hükümler

MADDE 305 - (1) Bu Bölümdeki özel hükümler saklý kalmak þartýyla, kollektif þirkete dair
212 ilâ 216 ncý maddeler komandit þirketler hakkýnda da uygulanýr.

(2) Þirket sözleþmesinde, her komanditer ortaðýn sermayesinin miktarý, cinsi ve ortak sýfatýn-
dan kaynaklanan ve bir yönetim hakký niteliðinde olmamasý gereken, komanditer ortaklara verilen
yönetim görevleri açýkça belirtilir.

C) Sözleþme

I - Yorum

MADDE 306 - (1) Þirketin komandit olup olmadýðý sözleþme hükümlerine göre belirlenir. Or-
taklar tarafýndan þirkete verilen ad ve nitelik o þirketin türünün belirlenmesinde yalnýz baþýna yeter-
li olmaz.

(2) Bir þirketin komandit olduðu açýkça saptanamýyorsa o þirket kollektif sayýlýr.

II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu

MADDE 307 - (1) Bir komandit þirket sözleþmesine 213 üncü maddede gösterilen kayýtlardan
baþka komanditerlerin adlarýyla soyadlarý veya unvanlarý ve her birinin koyduklarý veya koymayý
taahhüt ettikleri sermayenin cins ve miktarlarý yazýlarak tescil ve ilân ettirilir.

(2) Bir komanditer kiþisel emeðini ve ticarî itibarýný sermaye olarak koyamaz.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Ortaklar Arasýndaki Ýliþkiler

A) Sözleþme serbestisi
MADDE 308 - (1) Komandit þirkette ortaklarýn birbirleriyle olan iliþkileri þirket sözleþmesi ile

düzenlenir. Þirket sözleþmesinde hüküm bulunmayan durumlarda bu Bölümde yazýlý hükümler sak-
lý kalmak þartýyla, kollektif þirketlere iliþkin 217 ilâ 231 inci maddeler uygulanýr.

B) Komanditerlerin hukukî durumu
I - Yönetim
MADDE 309 - (1) Ýster komandite ister komanditer olsun her ortaðýn bir oy hakký vardýr. Bu

kurala aykýrý düzenlemeler geçersizdir.

(2) Þirket, komanditeler tarafýndan yönetilir.

(3) Komanditerler, þirket iþlerini görmeye görevli ve yetkili olmadýklarý gibi, yönetim hakkýný
haiz kiþilerin yetkileri içinde yaptýklarý iþlere itiraz da edemezler. Ancak; olaðanüstü iþ ve iþlemler-
de, þirket sözleþmesinin deðiþtirilmesi, tür deðiþtirme gibi yapýsal deðiþikliklerde, birleþme, bölün-
me, þirkete ortak alýnmasý ve çýkarýlmasý, payýn devri türünden temel iþlemlerde komanditerler de
oy hakkýný haizdirler.

II - Denetleme
MADDE 310 - (1) Her komanditer, iþ yýlý sonunda ve iþ saatleri içinde þirketin envanterlerini

bilânçosunu, diðer finansal tablolarýný ve bunlarýn doðruluðunu incelemeye yetkilidir.

(2) Bu incelemeyi bizzat yapabileceði gibi uzmana da yaptýrabilir. Uzmanýn kiþiliði hakkýnda
bir itiraz ileri sürülürse komanditerin istemi üzerine mahkeme tarafýndan bir iþlem denetçisi atan-
masýna karar verilir. Bu karar kesindir.

(3) Haklý sebeplerin bulunmasý hâlinde, mahkeme, komanditerin istemi üzerine þirketin iþleri-
nin ve varlýðýnýn bizzat veya bir iþlem denetçisi tarafýndan incelenmesine her zaman izin verebilir.

(4) Bu madde hükümlerine aykýrý þirket sözleþmesi hükümleri geçerli deðildir.

III - Rekabet yasaðý
MADDE 311 - (1) Kollektif ortaklarýn þirket konusunu oluþturan iþlemlerin aynýný yapamaya-

caklarýna iliþkin 230 uncu madde komanditerler hakkýnda uygulanmaz. Ancak komanditer, þirketin
iþletme konusunun kapsamýna giren iþlerle uðraþacak bir ticarî iþletme açar veya böyle bir iþletme
açan bir kiþi ile ortak olur ya da bu nitelikte bir þirkete girerse komandit þirketin belgelerini ve def-
terlerini incelemek hakkýný yitirir.

IV - Kâr ve zarar
1. Genel olarak
MADDE 312 - (1) Komanditer, iþ yýlý sonunda gerçekleþen kâr payýný ve þirket sözleþmesin-

de kararlaþtýrýlmýþ olan faizleri nakden alýr. Fakat koyduðu sermaye herhangi bir sebeple azalmýþ ise
noksaný tamamlanýncaya kadar kâr ve faizi isteyemez. Þu kadar ki, gelecek yýllarda elde edilecek
kâr paylarýndan, sermayenin noksaný tamamlandýktan sonra artan kýsýmdan önce geçmiþ yýllara ait
birikmiþ faizler ödenir.
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2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr paylarý

a) Usulüne göre gerçekleþtirilmiþ olanlar

MADDE 313 - (1) Komanditer usulüne göre gerçekleþtirilmiþ faizi ve kâr paylarýný þirketin
sonradan meydana gelen zararýný gidermek için geri vermeðe zorunlu tutulamaz.

b) Usulsüz gerçekleþtirilmiþ olanlar

MADDE 314 - (1) Komanditer kanuna ve þirket sözleþmesine göre düzenlenen ve kâr göste-
ren bir bilânçoya göre iyiniyetle aldýðý ve fakat usulsüz gerçekleþtirilmiþ kâr paylarýný veya þirket
sözleþmesi ile kabul edilmiþ olan faizleri geri vermeye zorunlu tutulamazlar.

V - Ortaklýðýn geçiþi

1. Devir hâlinde

MADDE 315 - (1) Komanditer, þirketteki payýný baþkasýna devredebilir. Fakat devre diðer or-
taklar onay vermemiþlerse Borçlar Kanununun 532 nci maddesi hükmü uygulanýr.

2. Ölüm hâlinde

MADDE 316 - (1) Ölen bir komanditerin yerine mirasçýlarý geçer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Þirketin ve Ortaklarýn Üçüncü Kiþilerle Olan Ýliþkileri

A) Uygulanacak hükümler

MADDE 317 - (1) Þirket ve ortaklarýn üçüncü kiþilerle olan iliþkilerinde, bu Bölümdeki özel ku-
rallar saklý kalmak þartýyla kollektif þirkete iliþkin 232 ilâ 242 nci maddelerin hükümleri uygulanýr.

B) Þirketin temsili

MADDE 318 - (1) Komandit þirketler, kural olarak, komandite ortaklar tarafýndan temsil edi-
lir. Kollektif þirketin temsil yetkisinin kapsamý ve sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin hükümleri komandit
þirkete de uygulanýr.

(2) Komanditer ortaklar, ortak sýfatýyla þirketi temsile yetkili olamazlar. Ancak, þirket sözleþ-
mesinde aksine hüküm bulunmamak þartýyla, komanditer ortak ticarî mümessil, ticarî vekil veya
seyyar tacir memuru olarak atanabilir.

C) Komanditer ortaðýn sorumluluðu

I - Genel olarak

MADDE 319 - (1) Bir komanditerin sorumluluðu koyduðu veya taahhüt ettiði sermaye mikta-
rýný aþamaz.

II - Ýstisnalar

1. Adý þirketin unvanýnda bulunan komanditer

MADDE 320 - (1) Adý þirketin unvanýnda bulunan komanditer, üçüncü kiþilere karþý koman-
dite bir ortak gibi sorumlu sayýlýr.
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2. Þirket adýna iþlemde bulunan komanditer
MADDE 321 - (1) Ticarî mümessil, ticarî vekil veya seyyar tacir memuru olarak hareket etti-

ðini açýkça bildirmeksizin þirket adýna iþlemlerde bulunan komanditer ortak, bu iþlemlernedeniyle
iyiniyetli üçüncü kiþilere karþý komandite ortak gibi sorumlu olur.

(2) Þirket, ticaret siciline tescil edilmeden önce iþlemler yapýlmýþsa, komanditer, bu tür þirket
borçlarý için, üçüncü kiþilere karþý, sorumluluðunun sýnýrlý olduðunun onlar tarafýndan bilindiðini is-
pat etmediði takdirde, komandite gibi sorumlu tutulur.

(3) Alacaklý komanditerin konulan sermayeye biçilen deðerin bu sermayenin konulduðu anda-
ki deðerinin altýnda olduðunu ispat edebilir. Aradaki fark tutarýnca komanditer sorumludur.

(4) Komanditer ortak, koymayý taahhüt ettiði sermaye tutarýnca, kendisinin þirkete girmesinden
önce doðan borçlardan da sorumludur.

(5) Komanditerin þirket iþlerinin yönetimine karýþmasý sonucunu doðurmayacak þekilde öðüt
vermesi, görüþ açýklamasý, olaðanüstü iþ ve iþlemlerde ve þirketin iþ ve iþlemleri üzerinde haiz ol-
duðu denetleme haklarýný kullanmasý ve kanunda yazýlý hâllerde yönetim iþlerini gören kimselerin
atanmalarýna ve görevden alýnmalarýna katýlmasý ve þirket içinde ikinci derecedeki hizmetlerde ve
görevlerde çalýþtýrýlmasý, komanditer sýfatýný ve sorumluluðunu etkilemez.

III - Alacaklýlarýn durumu
1. Takip imkâný
MADDE 322 - (1) Komanditer, koymayý taahhüt ettiði sermaye borcunun henüz ödemediði tu-

tarýna kadar þirket alacaklýlarýna karþý sorumludur. Bu suretle kendisine baþvurulan komanditer or-
tak, þirket alacaklýsýna ödemede bulunduðu tutarda sermaye borcundan kurtulur. Þirket alacaklýlarý,
þirket sona ermiþ olmadýkça veya þirket aleyhine yapýlan icra takibi semeresiz kalmadýkça koman-
ditere baþvuramazlar.

(2) Þirketin iflâsý hâlinde alacaklýlarýn haiz olduklarý haklar iflâs masasýna geçer.
(3) Komanditer, þirkete koymayý taahhüt ettiði sermayeyi aþan bir tutar ile sorumluluðu üzeri-

ne aldýðýný yazý ile bildirmiþ veya ilân etmiþse üçüncü kiþilere veya bildirimin muhatabýna karþý bu
tutar kadar sorumlu olur.

2. Sermayenin azaltýlmasý
MADDE 323 - (1) Bir komanditer sermayesini, 313 ve 314 üncü madde hükümleri saklý kal-

mak þartýyla, gerek doðrudan doðruya gerek faiz veya kâr payýna sayýlmak üzere dolayýsýyla tama-
men veya kýsmen geri alamayacaðý gibi sermayesi herhangi bir sebeple azalmýþsa noksan tamamla-
nýncaya kadar faiz veya kâr payýný da isteyemez Aksi hâlde, komanditer aldýðý para kadar þirket ala-
caklýlarýna karþý 322 nci maddenin birinci fýkrasý gereðince sorumlu olur.

3. Ýflâs
a) Þirketin iflâsý
MADDE 324 - (1) Bir komandit þirketin iflâsý hâlinde þirket alacaklýlarý alacaklarýný almadýk-

ça ortaklarýn kiþisel alacaklýlarý þirket mallarýna baþvuramaz.
(2) Komanditerlerin koyduklarý sermaye de, þirket alacaklýlarýnýn birinci fýkrada yazýlý olduðu

gibi öncelikle haklarýný elde edecekleri mallardan sayýlýr.
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b) Komanditelerin sorumluluðu

MADDE 325 - (1) Þirketin varlýðý þirket alacaklýlarýna yetmeyecek olursa, bu alacaklýlar geri
kalan alacaklarýndan dolayý komanditelerin kiþisel mallarýna baþvurabilirler.

(2) Ortaklarýn kiþisel mallarýna baþvurulmasý hâlinde þirket alacaklýlarýnýn, ortaklarýn kiþisel
alacaklýlarýna karþý rüçhan hakký yoktur.

c) Komanditerin iflâsý

MADDE 326 - (1) Þirket ve iflâs hâlinde masasý veya þirket alacaklýlarý, iflâs etmiþ bir koman-
diterin masasýna baþvururlarsa, bunlarýn, müflis komanditerin kiþisel alacaklýlarýna karþý rüçhan
hakký yoktur.

4. Takas

MADDE 327 - (1) Þirketten alacaðý olan bir kiþinin, sermaye borcunu henüz yerine getirme-
miþ veya koyduðu sermayeyi geri almýþ bir komanditere borcu varsa, bu kiþi þirketteki alacaðýný ko-
manditere olan borcu ile takas edebilir. 242 nci madde hükmü saklýdýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Þirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

A) Uygulanacak hükümler

MADDE 328 - (1) Kollektif þirketlerin sona ermesine, tasfiyesine ve ortaklarýn þirketten çýk-
ma ve çýkarýlmasýna iliþkin 243 ilâ 303 üncü maddeler hükümleri komandit þirketlerde de uygula-
nýr. Ancak, þirket sözleþmesinde aksine bir hüküm bulunmadýkça komanditerin ölümü veya kýsýt-
lanmasý þirketin sona ermesi sonucunu doðurmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Anonim Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Genel Hükümler, Kuruluþ ve Temel Ýlkeler

A) Genel Hükümler

I - Taným

MADDE 329 - (1)Anonim þirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüþ olan, borçlarýndan dolayý yalnýz
malvarlýðýyla sorumlu bulunan þirkettir.

(2) Paysahipleri, sadece taahhüt etmiþ olduklarý sermaye paylarý ile ve þirkete karþý sorumludur.

II - Özel kanunlara baðlý anonim þirketler

MADDE 330 - (1) Özel kanunlara baðlý anonim þirketlere, kanunlarýndaki hükümler saklý kal-
mak kaydýyla, bu Kýsým hükümleri uygulanýr.

III - Amaç ve konu

MADDE 331 - (1) Anonim þirketler, kanunen yasaklanmamýþ her türlü ekonomik amaç ve ko-
nular için kurulabilir.
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IV - En az sermaye tutarý

MADDE 332 - (1) Tamamý esas sözleþmede taahhüt edilmiþ bulunan sermayeyi ifade eden
esas sermaye ellibin Türk Lirasýndan ve sermayenin artýrýlmasýnda yönetim kuruluna tanýnmýþ yet-
ki tavanýný gösteren kayýtlý sermaye sistemini kabul etmiþ bulunan halka açýk olmayan anonim þir-
ketlerde baþlangýç sermayesi yüzbin Türk Lirasýndan aþaðý olamaz. Bu en az sermaye tutarý Bakan-
lar Kurulunca artýrýlabilir.

(2) Bu Kanun anlamýnda, kayýtlý sermayeli anonim þirketlerde baþlangýç sermayesi kuruluþta
ve sisteme ilk geçildiðinde sahip olunmasý zorunlu olan sermayedir; çýkarýlmýþ sermaye ise, çýkarýl-
mýþ paylarýn tümünün itibarî deðerlerinin toplamýný temsil eder.

(3) Halka açýk olmayan anonim þirketler gerekli þartlarý yitirdiklerinde Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlýðýndan izin alarak kayýtlý sermaye sisteminden çýkabilecekleri gibi, bu sisteme alýnýrken ara-
nan nitelikleri yitirdikleri takdirde, istemleri bulunmasa bile ayný Bakanlýk tarafýndan sistemden çý-
kartýlýrlar.

(4) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununun 12 nci maddesi hükmü saklýdýr.

V - Devletin gözetimi

1. Ýzin

MADDE 333 - (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca yayýmlanacak tebliðle, faaliyet alanlarý be-
lirlenip, ilân edilecek anonim þirketler Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izni ile kurulur. Bu þirketle-
rin esas sözleþme deðiþiklikleri de ayný Bakanlýðýn iznine baðlýdýr. Bakanlýk incelemesi sadece ka-
nunun emredici hükümlerine aykýrýlýk bulunup bulunmadýðý yönünden yapýlabilir. Bunun dýþýnda
hukukî konumu, niteliði ve iþletme konusu ne olursa olsun anonim þirketin kuruluþu ve esas sözleþ-
me deðiþiklikleri herhangi bir makamýn iznine baðlanamaz.

2. Kamu tüzel kiþilerinin yönetim kurulunda temsili

MADDE 334 - (1) Devlet, il, belediye gibi kamu tüzel kiþilerinden birine, esas sözleþmede ön-
görülecek bir hükümle, paysahibi olmasalar da, iþletme konusu kamu hizmeti olan anonim þirketle-
rin yönetim kurullarýnda temsilci bulundurmak hakký verilebilir.

(2) Birinci fýkrada yazýlý þirketlerde paysahibi olan kamu tüzel kiþilerinin yönetim kurulunda-
ki temsilcileri, ancak bunlar tarafýndan görevden alýnabilir.

(3) Kamu tüzel kiþilerinin yönetim kurulundaki temsilcileri, genel kurul tarafýndan seçilen üye-
lerin hak ve görevlerini haizdir. Kamu tüzel kiþileri, þirket yönetim kurulundaki temsilcilerinin bu
sýfatla iþledikleri fiillerden ve yaptýklarý iþlemlerden dolayý þirkete ve onun alacaklýlarýyla paysahip-
lerine karþý sorumludur. Tüzel kiþinin rücû hakký saklýdýr.

B) Kuruluþ

I - Kurucu iþlem

MADDE 335 - (1) Þirket, kurucularýn kanuna uygun olarak düzenlenen, imzalarýnýn noterce
onaylandýðý esas sözleþmede, anonim þirket kurma iradelerini açýklamalarý ve sermayenin tamamý-
ný þartsýz taahhüt etmeleriyle kurulur.

(2) 355 inci maddenin birinci fýkrasý hükmü saklýdýr.
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II - Kuruluþ belgeleri
MADDE 336 - (1) Esas sözleþme, kurucular beyaný, deðerleme raporlarý, ayýn ve iþletme dev-

ralýnmasýna iliþkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan þirketle, kurucular ve diðer kiþi-
lerle yapýlan ve kuruluþla ilgili olan sözleþmeler ile iþlem denetçisi raporu, kuruluþ belgeleridir.
Bunlar, sicil dosyasýna konulur ve birer nüshalarý þirket tarafýndan beþ yýl süreyle saklanýr.

III - Kurucular
1. Taným
MADDE 337 - (1) Pay taahhüt edip esas sözleþmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kiþiler kurucudur.
(2) Kurucular, birinci fýkrada yazýlý iþlemi, üçüncü bir kiþinin hesabýna yaptýklarý takdirde, bu ki-

þi de kuruluþtan doðan sorumluluk bakýmýndan kurucu sayýlýr. Söz konusu üçüncü kiþi, kendisi hesa-
býna iþ gören kimsenin bildiði veya bilmesi gereken bir hususu kendisinin bilmediðini ileri süremez.

2. Asgarî sayý
MADDE 338 - (1) Anonim þirketin kurulabilmesi için paysahibi olan bir veya daha fazla ku-

rucunun varlýðý þarttýr. 330 uncu madde hükmü saklýdýr.
(2) Paysahibi olmasý hâlinde þirket hariç, sayýsý bire inerse bu durum yönetim kurulu tarafýn-

dan yedi gün içinde tescil olunur; aksi hâlde doðacak zarardan yönetim kurulu sorumludur.
IV - Esas sözleþme
1. Ýçerik
MADDE 339 - (1) Esas sözleþmenin yazýlý þekilde yapýlmasý ve bütün kurucularýn imzalarýnýn

noterce onaylanmasý þarttýr.
(2) Esas sözleþmeye aþaðýdaki hususlar yazýlýr:
a) Þirketin ticaret unvaný ve merkezinin bulunacaðý yer.
b) Esaslý noktalarý belirtilmiþ ve tanýmlanmýþ bir þekilde þirketin iþletme konusu.
c) Þirketin sermayesi ile her payýn itibarî deðeri, bunlarýn ödenmesinin þekil ve þartlarý.
d) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazýlý olacaklarý; belirli paylara tanýnan imtiyazlar; de-

vir sýnýrlamalarý.
e) Paradan baþka sermaye olarak konan haklar ve ayýnlar; bunlarýn deðerleri; bunlara karþýlýk ve-

rilecek paylarýn miktarý, bir iþletme ve ayýn devir alýnmasý söz konusu olduðu takdirde, bunlarýn be-
deli ve þirketin kurulmasý için kurucular tarafýndan þirket hesabýna satýn alýnan mallarýn bedelleriyle,
þirketin kurulmasýnda hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarý.

f) Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diðer kimselere þirket kârýndan saðlanacak menfaatler.
g) Yönetim kurulu üyelerinin sayýlarý, bunlardan þirket adýna imza koymaya yetkili olanlar.
h) Genel kurullarýn toplantýya nasýl çaðrýlacaklarý; oy haklarý.
ý) Þirket bir süre ile sýnýrlandýrýlmýþsa, bu süre.
i) Þirkete ait ilânlarýn nasýl yapýlacaðý.
j) Paysahiplerinin taahhüt ettiði sermaye paylarýnýn türleri ve miktarlarý.
k) Þirketin faaliyet (hesap) yýlý (dönemi).
(3) Ýlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleþme ile atanýr.
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2. Emredici hükümler
MADDE 340 - (1) Esas sözleþme, bu Kanunun anonim þirketlere iliþkin hükümlerinden ancak,

Kanunda buna açýkça izin verilmiþse sapabilir. Diðer kanunlarýn, öngörülmesine izin verdiði ta-
mamlayýcý esas sözleþme hükümleri o kanuna özgülenmiþ olarak hüküm doðururlar.

V - Taahhüdün onaylanmasý
MADDE 341 - (1) Esas sermayeyi oluþturan paylarýn tamamýnýn, kurucular tarafýndan esas

sözleþmede taahhüt olunduðu, esas sözleþmenin altýnda yer alan bir noter þerhi ile onaylanýr.

VI - Aynî sermaye
1. Aynî sermaye konulabilecek malvarlýðý unsurlarý
MADDE 342 - (1) Üzerlerinde sýnýrlý aynî bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden deðer-

lendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet haklarý ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlýðý unsur-
larý aynî sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kiþisel emek, ticarî itibar ve vadesi gelmemiþ
alacaklar sermaye olamaz.

(2) 128 inci madde hükmü saklýdýr.

2. Deðer biçme
MADDE 343 - (1) Aynî sermaye ile kuruluþ sýrasýnda devralýnacak iþletmelere ve ayýnlara, þir-

ket merkezinin bulunacaðý yer asliye ticaret mahkemesi tarafýndan atanan bilirkiþilerce deðer biçi-
lir. Deðerleme raporunda, seçilen deðerleme yönteminin, somut olayda herkes için en adil ve en uy-
gun yöntem olduðunun gerekçelerle ve ayrýntýlý bir þekilde açýklanmasý þarttýr. Resmî nitelik taþý-
yan bu rapora mahkemede, kurucular, iþlem denetçisi ve menfaat sahipleri itiraz edebilir.

(2) Sermaye olarak konulan alacaklarýn varlýðý ve deðeri bir yeminli malî müþavir veya serbest
muhasebeci malî müþavir raporuyla belirlenir.

VII - Pay bedellerinin ödenmesi
1. Nakdî sermaye
MADDE 344 - (1) Nakden taahhüt edilen paylarýn itibarî deðerlerinin en az yüzde yirmibeþi

tescilden önce, gerisi de þirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Paylarýn çýkarma prim-
lerinin tamamý tescilden önce ödenir.

(2) Sermaye Piyasasý Kanununun pay bedellerinin ödenmelerine iliþkin hükümleri saklýdýr.

2. Ödeme yeri
MADDE 345 - (1) Nakdî ödemeler, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayýlý Bankalar Kanununa bað-

lý bir bankada veya özel finans kurumunda, kurulmakta olan þirket adýna açýlacak özel bir hesaba,
sadece þirketin kullanabileceði þekilde yatýrýlýr. Taahhüt edilen paylarýn, kanunda veya esas sözleþ-
mede öngörülmüþ bulunan ve kanunda yazýlý olandan daha yüksek olan tutarlarýnýn ödendiði, tica-
ret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile kanýtlanýr. Banka, bu tutarý, þirketin tüzel kiþilik ka-
zandýðýný bildiren bir sicil müdürlüðü yazýsýnýn sunulmasý üzerine, sadece þirkete öder.

(2) Þirket, 335 inci maddenin birinci fýkrasýnda öngörülen noter onayý tarihinden itibaren, üç
ay içinde tüzel kiþilik kazanamadýðý takdirde, bu hususu doðrulayan bir sicil müdürlüðü yazýsýnýn
sunulmasý üzerine, bedeller banka tarafýndan sahiplerine geri verilir.
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3. Halka önerilecek paylar
MADDE 346 - (1) Esas sözleþmede taahhüt edilmiþ olup da, taahhüt sahiplerince, þirketin tes-

cilinden itibaren en geç iki ay içinde halka önerileceði esas sözleþmede belirtilmiþ ve ayrýca garan-
ti edilmiþ bulunan nakdî paylarýn karþýlýklarý satýþtan elde edilen gelirden ödenir. Pay senetlerinin
halka önerilmesi sermaye piyasasý mevzuatýna göre yapýlýr. Satýþ süresinin sonunda, paylarýn itibarî
deðerlerinin, varsa çýkarma priminin karþýlýðý þirkete, giderler düþtükten sonra kalan tutar ise, pay
senetlerini halka öneren paysahiplerine ödenir.

(2) Halka önerilip de süresinde satýlmayan paylarýn bedellerinin tamamý, süresinde halka öne-
rilmeyen paylarýn bedellerinin ise, yüzde yirmi beþi iki aylýk süreyi izleyen üç gün içinde ödenir.

VIII - Paylar
MADDE 347 - (1) Ýtibarî deðerinden aþaðý bedelle pay çýkarýlamaz. Paylarýn itibarî deðerden

yüksek bir bedelle (primli) çýkarýlabilmeleri için, esas sözleþmede veya genel kurul kararýnda hü-
küm bulunmalýdýr.

IX - Kurucu menfaatleri
MADDE 348 - (1) Kuruculara, þirketi kurduklarý sýrada harcadýklarý emeðe karþýlýk olarak pa-

ra ve bedelsiz pay senedi vermek gibi, þirket sermayesinin azalmasý sonucunu doðuracak bir men-
faatin tanýnmasýna iliþkin esas sözleþme hükümleri geçersizdir. Ancak, daðýtýlabilir kârdan 519 un-
cu maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý yedek akçe ile paysahipleri için yüzde beþ kâr payý ayrýldýk-
tan sonra kalanýn onda biri, bu hakkýn esas sözleþmede ilk defa öngörüldüðü tarihteki sermaye dik-
kate alýnmaksýzýn, kuruculara ödenir.

(2) Kâr daðýtýlmasa bile, kurucu intifa senedi sahipleri, esas sözleþmede öngörülen kâr payýný
alýrlar.

X - Kurucular beyaný
MADDE 349 - (1) Kurucular tarafýndan, kuruluþa iliþkin bir beyan imzalanýr. Beyan, dürüst

bir þekilde bilgi verme ilkesine göre, doðru ve eksiksiz olarak hazýrlanýr. Beyanda; aynî sermaye ko-
nuluyor, bir ayýn ya da iþletme devralýnýyorsa, bunlara verilecek karþýlýðýn uygunluðuna; bu tür ser-
mayenin ve devralmanýn gerekliliðine, bunlarýn þirkete olan yararlarýna iliþkin belgeli, gerekçeli ve
kesin ifadeli açýklamalar yer alýr. Ayrýca, þirket tarafýndan iktisap edilen menkul kýymetlerle, bun-
larýn iktisap fiyatlarý, sözkonusu menkul kýymetleri çýkaranlarýn son üç yýllýk, gereðinde konsolide
finansal tablolarýnýn deðerlendirilmelerine ve çözümlenmelerine iliþkin bilgiler, þirketin yüklendiði
önemli taahhütler, makina ve benzerleri mallarýn ve herhangi bir aktif deðerin alýmýna iliþkin bað-
lantýlar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karþýlaþtýrýlarak, açýklanýr.

(2) Ayrýca, kuruculara tanýnan menfaatler gerekçeleriyle beyanda yer alýr. Kimlerin halka öner-
me amacýyla ne miktarda pay taahhüt ettiði, pay taahhüdünde bulunanlarýn birbirleri ile iliþkileri;
bunlar bir þirketler topluluðuna dâhil bulunuyorlarsa, topluluk ile iliþkileri, kuruluþu inceleyen iþ-
lem denetçisine ve diðer hizmet verenlere ödenen ücretler, emsalleriyle karþýlaþtýrma yapýlarak, be-
yanda açýklanýr.

XI - Halka önerme taahhüdü
MADDE 350 - (1) 346 ncý madde uyarýnca, halka arzedilmek üzere pay taahhüdünde bulunul-

duðu takdirde, halka arz, kurucular, yönetim kurulu veya yetkili herhangi bir organ tarafýndan onay-
lanmýþ kabul edilir.
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XII - Ýþlem denetçisi raporu

MADDE 351 - (1) Kuruluþun denetlenmesine iliþkin rapor iþlem denetçisi tarafýndan verilir.
Bu raporu, küçük ölçekli ve halka açýk olmayan anonim þirketlerde en az iki yeminli mâlî müþavir
veya serbest muhasebeci malî müþavir de düzenlemeye yetkilidir. Ýþlem denetçisi, kuruluþ raporun-
da paylarýn tamamýnýn taahhüt edildiðini; pay bedellerinin, kanunda veya esas sözleþmede öngörül-
müþ bulunan en az tutarlarýnýn, kanuna uygun olarak bankaya yatýrýldýðýný ve buna iliþkin banka
mektubunun mevcut olduðunu; bu yükümün dolanýldýðýna iliþkin açýk bir belirti bulunmadýðýný;
aynî sermaye ve devralýnan ayýnlar için mahkemece atanan bilirkiþilerce deðerleme yapýldýðýný,
mahkemece resmîyet verilen raporun dosyaya sunulduðunu; kurucu menfaatlerinin kanuna uygun
olduðunu; kurucular beyaný ile ilgili açýk bir uygunsuzluðun, aþýrý bir deðerin ve iþlemlerde görü-
nür bir yolsuzluðun bulunmadýðýný ve diðer kuruluþ belgelerinin mevcut olduðunu, gerekli noter
onaylarýnýn ve izinlerin alýndýðýný açýklar.

XIII - Kuruluþtan önce pay taahhüdünün devri

MADDE 352 - (1) Pay taahhüdünün, þirketin tescilinden önce devri, þirkete karþý geçersizdir.

XIV - Fesih davasý

MADDE 353 - (1) Anonim þirketin butlanýna veya yokluðuna karar verilemez. Ancak, þirke-
tin kurulmasýnda kanun hükümlerine aykýrý hareket edilmek suretiyle, alacaklýlarýn, paysahiplerinin
veya kamunun menfaatleri önemli bir þekilde tehlikeye düþürülmüþ veya ihlâl edilmiþ olursa, yöne-
tim kurulunun, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn, ilgili alacaklýnýn ve paysahibinin istemi üzerine þir-
ketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesince þirketin feshine karar verilir. Mah-
keme davanýn açýldýðý tarihte gerekli önlemleri alýr.

(2) Eksikliklerin giderilebilmesi, esas sözleþmeye veya kanuna aykýrý hususlarýn düzeltilebil-
mesi için mahkeme süre verebilir.

(3) Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün bilgiler eklenir. Yargýlama aþamasýnda delil su-
nulamayacaðý gibi bir davanýn beklenilmesi ve bilgi getirtmesi de mahkemeden istenemez. Dava,
acele iþlere iliþkin usule tâbîdir.

(4) Davanýn, þirketin tescil ve ilânýndan itibaren üç aylýk hak düþürücü süre içinde açýlmasý
þarttýr.

(5) Davanýn açýldýðý ve kesinleþmiþ olan mahkeme kararý, mahkemenin bildirimi üzerine, der-
hal ve resen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Ayrýca, yönetim
kurulu, tescil ve ilâný yapýlan hususu, tirajý ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde daðýtýmý yapý-
lan en az bir gazetede ilân eder; web sitesine koyar.

XV - Þirketin tescili ve ilâný

MADDE 354 - (1) Þirket esas sözleþmesinin tamamý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izniyle
kurulacak olan anonim þirketlerde izin alýnmasýný, diðer þirketlerde 335 inci maddenin birinci fýk-
rasý uyarýnca þirketin kuruluþunu izleyen otuz gün içinde þirketin merkezinin bulunduðu yer asliye
ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Tescil ve ilân olunan esas
sözleþmeye, aþaðýda sayýlanlar dýþýnda, 36 ncý maddenin birinci fýkrasý hükmü uygulanmaz. Bu hu-
suslar þunlardýr:
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a) Esas sözleþmenin tarihi.

b) Þirketin ticaret unvaný ve merkezi.

c) Þirketin, varsa süresi.

d) Þirketin sermayesi, ödenmesinin þekil ve þartlarý ile paylarýn itibarî deðerleri, varsa imtiyazlar.

e) Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama yazýlý olduklarý.

f) Þirketin nasýl temsil olunacaðý.

g) Yönetim kurulu üyeleriyle, þirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadlarý, unvanlarý, yer-
leþme yerleri ve vatandaþlýklarý.

h) Þirketin yapacaðý ilânlarýn þekli; esas sözleþmede buna iliþkin hüküm bulunduðu takdirde,
yönetim kurulu kararlarýnýn paysahiplerine nasýl bildirileceði.

(2) Þubeler; merkezin sicil kaydýna gönderme yapýlarak bulunduklarý yer ticaret siciline tescil
olunurlar.

XVI - Tüzel kiþiliðin kazanýlmasý

MADDE 355 - (1) Þirket ticaret siciline tescil ile tüzel kiþilik kazanýr.

(2) Tescilden önce þirket adýna iþlem yapanlar ve taahhütlere giriþenler, bu iþlem ve taahhütler-
den kiþisel olarak ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak, iþlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak þir-
ket adýna yapýldýðý açýkça bildirilmiþ ve þirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç aylýk süre için-
de bu taahhütler þirket tarafýndan kabul olunmuþsa, yalnýz þirket sorumlu olur.

(3) Þirketçe kabul olunmadýðý takdirde kuruluþ giderleri kurucular tarafýndan karþýlanýr. Bun-
larýn paysahiplerine rücu haklarý yoktur.

C) Kanuna karþý hile

MADDE 356 - (1) Þirketin tescilinden itibaren iki yýl içinde bir iþletme veya aynîn, sermaye-
nin onda birini aþan bir bedel karþýlýðýnda devralýnmasýna veya kiralanmasýna iliþkin sözleþmeler,
genel kurulca onaylanýp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleþmelerin onaylan-
masýndan ve tescilinden önce, bunlarýn ifasý amacýyla yapýlmýþ olan ödemeler dâhil, her türlü tasar-
ruf geçersizdir.

(2) Genel kurul kararýný vermeden önce, yönetim kurulunun istemi üzerine mahkemece atana-
cak bilirkiþi, þirket tarafýndan devrolunacak ya da kiralanacak iþletme ve ayýnlara deðer biçer. Ra-
por resmî nitelik taþýr.

(3) Toplantý ve karar nisabýna 421 inci maddenin dördüncü fýkrasý uygulanýr.

(4) Sözleþme genel kurulun onay kararýyla birlikte tescil ve ilân olunur.

(5) Þirketin iþletme konusunu oluþturan veya cebrî icra yoluyla iktisap edilen ayýn ve iþletme-
ler hakkýnda bu madde hükmü uygulanmaz.

D) Temel ilkeler

I - Eþit iþlem ilkesi

MADDE 357 - (1) Paysahipleri eþit þartlarda eþit iþleme tâbi tutulur.
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II - Paysahiplerinin þirkete borçlanma yasaðý
MADDE 358 - (1) Ýþtirak taahhüdünden doðan borç hariç, paysahipleri þirkete borçlanamaz;

meðerki, borç þirketle, þirketin iþletme konusu ve paysahibinin iþletmesi gereði olarak yapýlmýþ bu-
lunan bir iþlemden doðmuþ olsun ve emsalleriyle ayný veya benzer þartlara tâbî tutulsun.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

A) Genel olarak
I - Atama ve seçim
1. Üyelerin sayýsý ve nitelikleri
MADDE 359 - (1) Anonim þirketin, esas sözleþmeyle atanmýþ veya genel kurul tarafýndan se-

çilmiþ, bir veya daha fazla kiþiden oluþan bir yönetim kurulu bulunur. Temsile yetkili en az bir üye-
nin yerleþme yerinin Türkiye’de bulunmasý ve Türk vatandaþý olmasý þarttýr.

(2) Bir tüzel kiþi yönetim kuruluna üye seçildiði takdirde, tüzel kiþiyle birlikte, tüzel kiþi adý-
na, tüzel kiþi tarafýndan belirlenen sadece bir gerçek kiþi de tescil ve ilân olunur; ayrýca tescil ve
ilânýn yapýlmýþ olduðu, þirketin web sitesinde hemen açýklanýr. Tüzel kiþi adýna sadece, bu tescil
edilmiþ kiþi toplantýlara katýlýp oy kullanabilir.

(3) Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kiþi adýna tescil edilecek gerçek kiþinin tam ehliyetli ol-
malarý þarttýr. Yönetim kurulu üyelerinin en az yarýsýyla tüzel kiþi adýna tescil ve ilân edilen kiþinin
ve tek üyeli yönetim kurulunda bu üyenin yüksek öðrenim görmüþ olmasý þarttýr.

(4) Üyeliði sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.
2. Belirli gruplarýn yönetim kurulunda temsil edilmesi
MADDE 360 - (1) Esas sözleþmede öngörülmek þartý ile, belirli pay gruplarýna, belirli bir grup

oluþturan paysahiplerine ve azlýða yönetim kurulunda temsil edilme hakký tanýnabilir. Bu amaçla,
yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluþturan pay sahipleri, belirli pay gruplarý ve azlýk ara-
sýndan seçileceði esas sözleþmede öngörülebileceði gibi, esas sözleþmede yönetim kurulu üyeliði
için aday önerme hakký da tanýnabilir. Haklý bir neden gösterilmedikçe, genel kurul tarafýndan, yö-
netim kurulu üyeliðine önerilen adayýn veya hakkýn tanýndýðý gruba ve azlýða dâhil bir paysahibinin
üye seçilmesi zorunludur. Bu þekilde tanýnacak temsil edilme hakký, halka açýk anonim þirketlerde
yönetim kurulu üye sayýsýnýn üçte ikisini aþamaz.

(2) Bu maddeye göre yönetim kurulunda temsil edilme hakký tanýnan paylar imtiyazlý sayýlýr.
3. Sigorta
MADDE 361 - (1) Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarýyla þirkete vere-

bilecekleri zarar, þirket sermayesinin yüzde yirmibeþini aþan bir bedelle sigorta ettirilmiþ ve bu su-
retle þirket güvence altýna alýnmýþsa, bu husus halka açýk þirketlerde Sermaye Piyasasý Kurulunun
ve ayrýca pay senetleri borsada iþlem görüyorsa borsanýn bülteninde duyurulur ve kurumsal yöne-
tim ilkelerine uygunluk deðerlendirilmesinde dikkate alýnýr.

4. Görev Süresi
MADDE 362 - (1) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yýl süreyle görev yapmak üzere seçilir.

Esas sözleþmede aksine hüküm yoksa, ayný kiþi yeniden seçilebilir.
(2) 334 üncü madde hükmü saklýdýr.
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II - Üyeliðin boþalmasý

MADDE 363 - (1) 334 üncü madde hükmü saklý kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üye-
lik boþalýrsa, yönetim kurulu, kanunî þartlarý haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliðine se-
çip ilk genel kurulun onayýna sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduðu genel kurul toplantýsý-
na kadar görev yapar ve onaylanmasý hâlinde selefinin süresini tamamlar.

(2) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflâsýna karar verilir veya ehliyeti kýsýtlanýr ya da bir
üye üyelik için gerekli kanunî þartlarý yahut esas sözleþmede öngörülen nitelikleri yitirirse, bu kiþi-
nin üyeliði, herhangi bir iþleme gerek olmaksýzýn, kendiliðinden sona erer.

III - Görevden alma

MADDE 364 - (1) Yönetim kurulu üyeleri esas sözleþmeyle atanmýþ olsalar bile, gündemde,
ilgili bir hüküm varsa veya sebeplerin önemli olmasý hâlinde, gündemde madde bulunmasa bile, her
zaman genel kurul kararýyla görevden alýnabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kiþi, kendi adý-
na tescil edilmiþ bulunan kiþiyi her zaman deðiþtirebilir.

(2) 334 üncü madde hükmü ve görevden alýnan üyenin tazminat hakký saklýdýr.

B) Yönetim ve temsil

I - Genel olarak

1. Esas

MADDE 365 - (1) Anonim þirket, yönetim kurulu tarafýndan yönetilir ve temsil olunur. Ka-
nundaki ayrýk hükümler saklýdýr.

2. Görev daðýlýmý

MADDE 366 - (1) Yönetim kurulu her yýl üyeleri arasýndan bir baþkan ve bulunmadýðý zaman-
larda ona vekâlet etmek üzere, en az bir baþkan vekili seçer. Esas sözleþmede, baþkanýn ve baþkan
vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafýndan seçilmesi öngörülebilir.

(2) Yönetim kurulu, iþlerin gidiþini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazýrlamak,
kararlarýný uygulatmak veya iç denetim amacýyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabi-
leceði komiteler ve komisyonlar kurabilir.

3. Yönetimin devri

MADDE 367 - (1) Esas sözleþmede öngörülecek bir hükümle, yönetim kurulu, düzenlenecek
bir örgüt yönetmeliðine göre, yönetimi, kýsmen veya tamamen bir veya bir kaç yönetim kurulu üye-
sine veya üçüncü kiþilere devretmeye yetkili kýlýnabilir. Bu yönetmelik yönetimi düzenler; bunun
için gerekli olan görev yerlerini gösterir, görevleri tanýmlar, özellikle kimin kime baðlý ve bilgi sun-
makla yükümlü olduðunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine, paysahiplerini ve korunmaya de-
ðer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklýlarý, yönetim örgütü yönetmeliði hak-
kýnda, yazýlý olarak bilgilendirir.

(2) Yönetim, devredilmediði takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

4. Ticarî mümessil ve vekiller

MADDE 368 - (1) Yönetim kurulu, ticarî mümessil ve ticarî vekiller atayabilir.
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5. Özen ve baðlýlýk yükümlülüðü

MADDE 369 - (1) Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kiþiler, görevlerini ted-
birli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve þirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarýna uyarak
gözetmek yükümlülüðü altýndadýrlar.

(2) 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklýdýr.

(3) Üyelerin ve yöneticilerin, görevlerini yerine getirirken, bu madde anlamýnda özenle hare-
ket ettikleri karinedir.

II. Temsil yetkisi

1. Genel olarak

MADDE 370 - (1) Esas sözleþmede aksi öngörülmemiþse, temsil yetkisi çift imza ile kullanýl-
mak üzere yönetim kuruluna aittir.

(2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla üyeye (murahhas) veya üçüncü kiþile-
re (müdürler) devredebilir. Son durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz ol-
masý þarttýr.

2. Kapsam ve sýnýrlar

MADDE 371 - (1) Temsile yetkili olanlar þirketin amacýna ve iþletme konusuna giren her tür
iþleri ve hukukî iþlemleri, þirket adýna yapabilir ve bunun için þirket unvanýný kullanabilirler. Kanu-
na ve esas sözleþmeye aykýrý iþlemler dolayýsýyla þirketin rücu hakký saklýdýr.

(2) Temsile yetkili olanlarýn, üçüncü kiþilerle, iþletme konusu dýþýnda yaptýðý iþlemler de þirke-
ti baðlar; meðerki, üçüncü kiþinin, iþlemin iþletme konusu dýþýnda bulunduðunu bildiði veya duru-
mun gereðinden, bilebilecek durumda bulunduðu ispat edilsin. Þirket esas sözleþmesinin ilân edil-
miþ olmasý, bu hususun ispatý açýsýndan, tek baþýna yeterli delil deðildir.

(3) Temsil yetkisinin sýnýrlandýrýlmasý, iyiniyet sahibi üçüncü kiþilere karþý hüküm ifade etmez;
ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir þubenin iþlerine özgülendiðine veya birlikte kul-
lanýlmasýna iliþkin tescil ve ilân edilen sýnýrlamalar geçerlidir.

(4) Temsile yetkili kiþiler tarafýndan yapýlan iþlemin esas sözleþmeye veya genel kurul kararýna
aykýrý olmasý, iyiniyet sahibi üçüncü kiþilerin o iþlemden dolayý þirkete baþvurmalarýna engel deðildir.

(5) Temsile veya yönetime yetkili olanlarýn, görevlerini yaptýklarý sýrada iþledikleri haksýz fiil-
lerden þirket sorumludur. Þirketin rücû hakký saklýdýr.

3. Ýmza þekli

MADDE 372 - (1) Þirket adýna imza yetkisini haiz kiþiler þirketin unvaný altýnda imza atarlar.
40 ýncý maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.

(2) Þirket tarafýndan düzenlenecek belgelerde þirketin merkezi, sicile kayýtlý olduðu yer ve si-
cil numarasý gösterilir.

4. Tescil ve ilân

MADDE 373 - (1) Yönetim kurulu, temsile yetkili kiþileri ve bunlarýn temsil þekillerini göste-
rir kararýnýn noterce onaylanmýþ suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline verir.
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(2) Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kiþilerin seçimine veya atanmala-
rýna iliþkin herhangi bir hukukî sakatlýk, þirket tarafýndan üçüncü kiþilere, ancak sakatlýðýn bunlar
tarafýndan bilindiðinin ispat edilmesi þartýyla ileri sürülebilir.

III - Görevler ve yetkiler
1. Genel olarak
MADDE 374 - (1) Yönetim kurulu ve kendisine býrakýlan alanda yönetim; kanun ve esas söz-

leþme uyarýnca genel kurulun yetkisinde býrakýlmýþ bulunanlar dýþýnda, þirketin iþletme konusunun
gerçekleþtirilmesi için gerekli olan her çeþit iþ ve iþlemler hakkýnda karar almaya yetkilidir.

2. Devredilemez görev ve yetkiler
MADDE 375 - (1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri þunlardýr:
a) Þirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatlarýn verilmesi.
b) Þirket örgütünün belirlenmesi.
c) Muhasebe, finans denetimi ve þirketin yönetiminin gerektirdiði ölçüde, finansal plânlama

için gerekli düzenin kurulmasý.
d) Müdürlerin ve ayný iþleve sahip kiþiler ile imza yetkisini haiz bulunanlarýn atanmalarý ve gö-

revden alýnmalarý.
e) Yönetimle görevli kiþilerin, özellikle kanunlara, esas sözleþmeye, iç yönetmeliklere ve yö-

netim kurulunun yazýlý talimatlarýna uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
f) Pay, karar ve genel kurul tutanak defterlerinin tutulmasý, yýllýk faaliyet raporunun ve kurum-

sal yönetim açýklamasýnýn düzenlenmesi ve genel kurula sunulmasý, genel kurul toplantýlarýnýn ha-
zýrlanmasý ve genel kurul kararlarýnýn yürütülmesi.

g) Borca batýklýk durumunun varlýðýnda mahkemeye bildirimde bulunulmasý.
3. Sermayenin kaybý, borca batýk olma durumu
a) Çaðrý ve bildirim yükümü
MADDE 376 - (1) Son yýllýk bilânçodan, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamýnýn yarýsý-

nýn zarar sebebiyle karþýlýksýz kaldýðý anlaþýlýrsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantýya ça-
ðýrýr ve bu genel kurula uygun gördüðü iyileþtirici önlemleri sunar.

(2) Son yýllýk bilânçoya göre, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamýnýn üçte ikisinin zarar
sebebiyle karþýlýksýz kaldýðý anlaþýldýðý takdirde, derhal toplantýya çaðrýlan genel kurul, sermayenin
üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasýna karar vermediði takdirde þirket sona erer.

(3) Þirketin borca batýk durumda bulunduðu þüphesini uyandýran iþaretler varsa, yönetim kuru-
lu, aktiflerin hem iþletmenin devamlýlýðý esasýna göre hem de olasý satýþ fiyatlarý üzerinden bir ara
bilânço çýkarttýrýp denetçiye verir. Denetçi bu ara bilânçoyu, en çok yedi iþ günü içinde inceler ve
deðerlendirmeleri ile önerilerini bir rapor hâlinde yönetim kuruluna sunar. Önerilerde 378 inci mad-
dede düzenlenen erken teþhis komitesinin önerilerinin de dikkate alýnmasý þarttýr. Rapordan, aktif-
lerin, þirket alacaklýlarýnýn alacaklarýný karþýlamaya yetmediðinin anlaþýlmasý hâlinde, yönetim ku-
rulu, bu durumu þirket merkezinin bulunduðu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve þirketin
iflâsýný ister; meðerki, iflâs kararýnýn verilmesinden önce, þirketin açýðýný karþýlayacak ve borca ba-
týk durumunu ortadan kaldýracak tutardaki þirket borçlarýnýn alacaklýlarý, alacaklarýnýn sýrasýný diðer
tüm alacaklýlarýn sýrasýndan sonraki sýraya konulmasýný yazýlý olarak kabul etmiþ olsun.
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b) Ýflâsýn ertelenmesi

MADDE 377 - (1) Yönetim kurulunun, iflâs istemiyle birlikte mahkemeye bir iyileþtirme pro-
jesi sunup erteleme istemesi hâlinde, iyileþtirme projesi; denetçinin 376 ncý maddenin üçüncü fýk-
rasý baðlamýnda iyileþtirme önerilerine de yer veriyor, projenin gerçekleþtirilebilmesi için gerekli
olan, özsermaye dâhil, nesnel ve gerçek kaynaklarý içeriyor, ayrýca Ýcra ve Ýflâs Kanununun 179 un-
cu maddesinin birinci fýkrasýndaki nitelikleri haiz bulunuyor ve önlemlerin uygulanmasý hâlinde þir-
ketin durumunun düzeltilmesi mümkün görülüyorsa, mahkeme, iflâsý, uzatmalar da dâhil, hiçbir þe-
kilde üç yýlý geçmeyecek þekilde erteler. Mahkemeye, envanter düzenlemesi veya yönetim kurulu-
nun yerine geçmesi ya da yönetim kurulunun kararlarýný onaylamasý için, görevlerini belirleyerek,
derhal bir kayyým atar. Mahkeme ayrýca þirket mallarýnýn saptanmasý ve korunmasý için gerekli di-
ðer önlemleri alýr. Kayyýmýn atanmasýný, görevlerini ve mahkemece verilen temsil yetkisiyle bunla-
rýn sýnýrlarýný, mahkeme tescil ve ilân ettirir. Kayyým her üç ayda bir þirketin iyileþtirme projesine
uygun olarak iyileþme gösterip göstermediðini yazýlý olarak mahkemeye bildirir. Mahkeme bu ra-
por üzerine iyileþtirmenin mümkün olmadýðý kanaatine varýrsa erteleme kararýný kaldýrýr.

(2) Mahkeme iflâsýn ertelenmesi istemini reddederse veya erteleme kararýný kaldýrýrsa iflâsa
karar verir.

(3) Alacaklýnýn iflâsýn ertelenmesini istemesi hâlinde de mahkeme denetçinin önerisini incele-
yerek karar verir.

4. Riskin erken saptanmasý ve yönetimi

MADDE 378 - (1) Pay senetleri borsada iþlem gören þirketlerde, yönetim kurulu, þirketlerin
varlýðýný, geliþmesini ve devamýný tehlikeye düþüren sebeplerin erken tanýsý, bunun için gerekli ön-
lemler ile çarelerin uygulanmasý ve riskin yönetilmesi amacýyla, uzman bir komite kurmak, sistemi
çalýþtýrmak ve geliþtirmekle yükümlüdür. Diðer þirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bu-
nu yönetim kuruluna yazýlý olarak bildirmesi hâlinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasýný iz-
leyen bir ayýn sonunda verir.

(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceði raporda durumu deðerlendirir, varsa
tehlikelere iþaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanýr.

5. Þirketin kendi paylarýný iktisap veya rehin olarak kabul etmesi

a) Genel olarak

MADDE 379 - (1) Bir þirket kendi paylarýný, esas veya çýkarýlmýþ sermayesinin onda birini
aþan veya bir iþlem sonunda aþacak olan miktarda, ivazlý olarak iktisap ve rehin olarak kabul ede-
mez. Bu hüküm, bir üçüncü kiþinin kendi adýna, ancak þirket hesabýna iktisap ya da rehin olarak ka-
bul ettiði paylar için de geçerlidir.

(2) Paylarýn birinci fýkra hükmüne göre iktisap edilebilmesi veya rehin olarak kabul olunabil-
mesi için, genel kurulun bu hususta yönetim kurulunu yetkilendirmiþ olmasý gerekir. En çok onse-
kiz aylýk bir süre için verilebilecek bu yetkinin, iktisap veya rehin olarak kabul edilecek paylarýn
toplam itibarî deðerleri ile iktisap edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sýnýrýný göster-
mesi gerekir. Yönetim kurulunun, her izin önerisinde, kanunî þartlarýn gerçekleþmiþ bulunduðunu
belirtmesi þarttýr.
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(3) Birinci ve ikinci fýkralardaki þartlara ek olarak, iktisap edilecek paylarýn bedelleri düþüldük-
ten sonra, kalan þirket net aktifi, en az esas veya çýkarýlmýþ sermaye ile kanun ve esas sözleþme uya-
rýnca daðýtýlmasýna izin verilmeyen yedek akçelerin toplamý kadar olmalýdýr.

(4) Yukarýdaki hükümler uyarýnca, sadece, bedellerinin tümü ödenmiþ bulunan paylar iktisap
edilebilir.

(5) Yukarýdaki fýkralarda yer alan hükümler, ana þirketin paylarýnýn yavru þirket tarafýndan ik-
tisabý hâlinde de uygulanýr. Pay senetleri borsada iþlem gören þirketler hakkýnda, Sermaye Piyasasý
Kurulu þeffaflýk ilkeleri ile fiyata iliþkin kurallar yönünden gerekli düzenlemeleri yapar.

b) Kanunu dolanma
MADDE 380 - (1) Paylarýnýn iktisap edilmesi amacýyla, þirketin baþka bir kiþiyle yaptýðý, ko-

nusu avans, ödünç veya güvence verilmesi olan hukukî iþlemler bâtýldýr. Bu butlan hükmü, kredi ve
finans kurumlarýnýn iþletme konularý içine giren iþlemlere ve þirketin veya onun baðlý þirketlerinin
çalýþanlarýna, þirketin paylarýný iktisap edebilmeleri için, avans, ödünç ve güvence verilmesine iliþ-
kin hukukî iþlemlere uygulanmaz. Ancak, bu ayrýksý iþlemler, þirketin, kanuna ve esas sözleþmesi-
ne göre ayýrmak zorunda bulunduðu yedek akçeleri azaltýyor veya 519 uncu maddede düzenlenen
yedek akçelerin harcanmalarýna iliþkin kurallarý ihlâl ediyor ve þirketin 520 nci maddede öngörülen
yedek akçeyi ayýrmasýna olanak býrakmýyorsa, geçersizdir.

(2) Bundan baþka, þirket ile diðer bir kiþi arasýnda yapýlmýþ bulunan ve üçüncü kiþiye, þirketin
paylarýný; þirketin veya þirkete baðlý bir þirketin ya da þirketin paylarýnýn çoðunluðuna sahip oldu-
ðu þirketin hesabýna alma hakký tanýyan veya yükümlülüðünü yükleyen bir hukukî iþlem, þirket bu
paylarý alsaydý 379 uncu maddeye aykýrý düþecek idiyse bâtýldýr.

c) Yakýn ve ciddi bir kaybýn önlenmesi
MADDE 381 - (1) Bir þirket, yakýn ve ciddi bir kayýptan kaçýnmak için gerekli olduðu takdir-

de, kendi paylarýný, 379 uncu maddeye göre genel kurulun yetkilendirmeye iliþkin kararý olmadan
da iktisap edebilir.

(2) Paylarýn bu yolla iktisabý hâlinde yönetim kurulu ilk genel kurula,
a) Ýktisabýn sebep ve amacý,
b) Ýktisap edilen paylarýn sayýlarý, itibarî deðerlerinin toplamý ve sermayenin ne kadarýný tem-

sil ettiði,
c) Bedeli ve ödeme þartlarý
hakkýnda yazýlý bilgi verir.
d) Ýstisnalar
MADDE 382 - (1) Bir þirket kendi paylarýný;
a) Esas veya çýkarýlmýþ sermayenin azaltýlmasýna iliþkin 473 ilâ 475 inci madde hükümlerinin

uygulanmasý sebebiyle,
b) Küllî halefiyet kuralý gereðince,
c) Bir kanunî satýn alma yükümü dolayýsýyla,
d) Bedellerinin tümü ödenmiþ olmak þartýyla veya cebrî icradan bir þirket alacaðýnýn tahsili

amacýyla,
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e) Þirket iþtigal konusu gereði,

379 uncu madde hükümleriyle baðlý olmaksýzýn iktisap edebilir.

e) Karþýlýksýz iktisap

MADDE 383 - (1) Bir þirket, bedellerinin tamamý ödenmiþ olmak þartýyla, kendi paylarýný kar-
þýlýksýz iktisap edebilir.

(2) Birinci fýkra hükmü, yavru þirket, ana þirketin paylarýný karþýlýksýz iktisap ettiði takdirde de
kýyas yoluyla uygulanýr.

f) Elden çýkarma

MADDE 384 - (1) 382 nci maddenin (b) ilâ (e) bendleri ve 383 üncü madde hükümlerine göre,
iktisap edilen paylar, þirket için herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her
hâlde iktisaplarýndan itibaren üç yýl içinde elden çýkarýrlar; meðerki, þirketin ve yavru þirketin sahip
olduklarý bu paylarýn toplamý þirketin esas veya çýkarýlmýþ sermayesinin yüzde onunu aþmasýn.

g) Aykýrý iktisap hâlinde elden çýkarma

MADDE 385 - (1) 379 ilâ 381 inci maddelere aykýrý bir þekilde iktisap edilen veya rehin ola-
rak alýnan paylar, iktisaplarý veya rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren en geç altý ay içinde el-
den çýkarýlýr ya da üzerlerindeki rehin kaldýrýlýr.

h) Sermayenin azaltýlmasý

MADDE 386 - (1) 384 ve 385 inci maddeler uyarýnca elden çýkarýlamayan paylar, sermayenin
azaltýlmasý yoluyla hemen yok edilir.

ý) Saklý tutulan hükümler

MADDE 387 - (1) Diðer Kanunlarda bulunan, þirketin kendi paylarýný iktisap edebileceðine
iliþkin hükümler saklýdýr.

i) Kendi paylarýný taahhüt yasaðý

MADDE 388 - (1) Þirket kendi paylarýný taahhüt edemez.

(2) Üçüncü kiþinin veya bir yavru þirketin kendi adýna fakat þirket hesabýna þirketin payýný ta-
ahhüt etmesi, þirketin kendi payýný taahhüt etmesi sayýlýr.

(3) Birinci ve ikinci fýkralara aykýrý hareket hâlinde, söz konusu paylarý, kuruluþta kurucular,
sermaye artýrýmlarýnda yönetim kurulu üyeleri taahhüt etmiþ sayýlýr ve bunlar pay bedellerinden so-
rumlu olurlar. Kanuna aykýrý taahhütte herhangi bir kusurlarý bulunmadýðýný ispat eden kurucular ve
sermaye artýrýmlarýnda yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulurlar.

(4) Birinci ve üçüncü fýkra hükümleri ana þirketin paylarýný taahhüt eden yavru þirketlere kýyas
yoluyla uygulanýr. Söz konusu paylar yavru þirketin yönetim kurulu üyeleri tarafýndan taahhüt edil-
miþ kabul olunur. Üyeler pay bedellerinden sorumludur.

j) Haklar

MADDE 389 - (1) Þirketçe devralýnan paylar genel kurulun toplantý nisabýnýn hesaplanmasýn-
da dikkate alýnmaz. Bedelsiz paylarýn iktisap edilmesi hariç, þirketin devraldýðý kendi paylarý, þir-
kete hiçbir paysahipliði hakký vermez.
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IV - Yönetim kurulu toplantýlarý
1. Kararlar
MADDE 390 - (1) Esas sözleþmede aksine aðýrlaþtýrýcý bir hüküm bulunmadýðý takdirde, yö-

netim kurulu üye tam sayýsýnýn çoðunluðu ile toplanýr ve kararlarýný toplantýda hazýr bulunan üye-
lerin çoðunluðu ile alýr. Bu kural yönetim kurulunun on-line yapýlmasý hâlinde de uygulanýr.

(2) Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantýlara vekil ara-
cýlýðýyla da katýlamazlar.

(3) Oylar eþit olduðu takdirde o konu gelecek toplantýya býrakýlýr. Ýkinci toplantýda da eþitlik
olursa söz konusu öneri reddedilmiþ sayýlýr.

(4) Üyelerden biri müzakere isteminde bulunmadýðý takdirde, yönetim kurulu kararlarý, içlerin-
den birinin belirli bir konuda yaptýðý öneriye, üye tam sayýsýnýn en az çoðunluðunun yazýlý onayý
alýnmak suretiyle de verilebilir. Onaylarýn ayný kaðýtta bulunmasý þart deðildir.

(5) Kararlarýn geçerliliði yazýlýp imza edilmiþ olmalarýna baðlýdýr.
2. Bâtýl kararlar
MADDE 391 - (1) Yönetim kurulunun kararýnýn bâtýl olduðunun tespiti mahkemeden istene-

bilir. Özellikle;
a) Eþit iþlem ilkesine aykýrý olan,
b) Anonim þirketin temel yapýsýna uymayan veya sermayenin korunmasý ilkesini gözetmeyen,
c) Paysahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarýný ihlâl eden veya bunlarýn kullanýl-

malarýný kýsýtlayan ya da güçleþtiren,
d) Diðer organlarýn devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine iliþkin
kararlar bâtýldýr.
3. Bilgi alma ve inceleme hakký
MADDE 392 - (1) Her yönetim kurulu üyesi þirketin tüm iþ ve iþlemleri hakkýnda bilgi iste-

yebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediði, herhangi bir defter, defter kaydý, söz-
leþme, yazýþma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesi, kurulca veya üyeler tarafýndan ince-
lenmesi ve tartýþýlmasý ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalýþandan bilgi alýnmasý
reddedilemez. Reddedilmiþse dördüncü fýkra hükmü uygulanýr.

(2) Yönetim kurulu toplantýlarýnda, yönetim kurulunun bütün üyeleri gibi, þirket yönetimiyle
görevlendirilen kiþiler ve komiteler de bilgi vermekle yükümlüdür. Bir üyenin bu konudaki istemi
de reddedilemez; sorularý cevapsýz býrakýlamaz.

(3) Her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantýlarý dýþýnda, yönetim kurulu baþkanýnýn
izniyle, þirket yönetimiyle görevlendirilen kiþilerden, iþlerin gidiþi ve belirli münferit iþler hakkýn-
da bilgi alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, yönetim kurulu baþkanýndan, þir-
ket defterlerinin ve dosyalarýnýn incelemesine sunulmasýný isteyebilir.

(4) Baþkan bir üyenin, üçüncü fýkrada öngörülen bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma iste-
mini reddederse, konu iki gün içinde yönetim kuruluna getirilir. Kurulun toplanmamasý veya bu iste-
mi reddetmesi hâlinde üye þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesine baþvu-
rabilir. Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip karara baðlayabilir, mahkemenin kararý kesindir.
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(5) Yönetim kurulu baþkaný, kurulun izni olmaksýzýn, yönetim kurulu toplantýlarý dýþýnda bil-
gi alamaz, þirket defter ve dosyalarýný inceleyemez. Yönetim kurulu baþkanýnýn bu isteminin redde-
dilmesi hâlinde baþkan, dördüncü fýkraya göre mahkemeye baþvurabilir.

(6) Yönetim kurulu üyesinin bu maddeden doðan haklarý kýsýtlanamaz, kaldýrýlamaz. Esas söz-
leþme ve yönetim kurulu, üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarýný geniþletebilir.

(7) Her yönetim kurulu üyesi baþkandan, yönetim kurulunu toplantýya çaðýrmasýný yazýlý ola-
rak isteyebilir.

4. Müzakereye katýlma yasaðý
MADDE 393 - (1) Yönetim kurulu üyesi, kendisinin þirket dýþý kiþisel menfaatiyle veya alt ve

üst soyundan birinin, eþinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayýn hýsýmlarýndan
birinin, kiþisel ve þirket dýþý menfaatiyle þirketin menfaatinin çatýþtýðý konulara iliþkin müzakerele-
re katýlamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katýlmamasýnýn dürüstlük kuralýnýn
gereði olan durumlarda da uygulanýr. Tereddüt uyandýran hâllerde, kararý yönetim kurulu verir. Bu
oylamaya da ilgili üye katýlamaz. Menfaat ihtilafý yönetim kurulu tarafýndan bilinmiyor olsa bile, il-
gili üye bunu açýklamak ve yasaða uymak zorundadýr.

(2) Bu hükümlere aykýrý hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatýþmasý nesnel ola-
rak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantýya katýlmasýna itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu
üyenin toplantýya katýlmasý yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple þirketin uðradýðý
zararý tazminle yükümlüdürler.

(3) Müzakereye, yasak nedeniyle katýlmamanýn sebebi ve ilgili iþlemler yönetim kurulu kara-
rýna yazýlýr.

V - Yönetim kurulu üyelerinin mâlî haklarý
MADDE 394 - (1) Yönetim kurulu üyelerine, tutarý esas sözleþmeyle veya genel kurul kara-

rýyla belirlenmiþ olmak þartýyla huzur hakký, ücret, ikramiye, prim ve yýllýk kârdan pay ödenebilir.

VI - Þirketle iþlem yapma, þirkete borçlanma yasaðý
MADDE 395 - (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, þirketle kendisi veya

baþkasý adýna herhangi bir iþlem yapamaz; aksi hâlde, þirket yapýlan iþlemin batýl olduðunu ileri sü-
rebilir. Diðer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Yönetim kurulu üyesi, onun 393 üncü maddede sayýlan yakýnlarý, kendisinin ve söz konu-
su yakýnlarýnýn ortaðý olduklarý þahýs þirketleri ve en az yüzde yirmisine katýldýklarý sermaye þirket-
leri, þirkete nakit veya ayýn borçlanamazlar. Bu kiþiler için þirket kefalet, garanti ve güvence vere-
mez, sorumluluk yüklenemez, bunlarýn borçlarýný devralamaz. Aksi hâlde, þirkete borçlanýlan tutar
için þirket alacaklýlarý bu kiþileri, þirketin yükümlendirildiði tutarda þirket borçlarý için doðrudan ta-
kip edebilirler.

(3) Bankalar Kanununun, bir bankanýn iþtirak ve kuruluþlarýnýn yönetim kurullarýnda bulunan
kiþilerin ayný zamanda bu bankanýn mensubu olmalarý hâline iliþkin istisnaî hükümleri saklýdýr.

VII - Rekabet yasaðý
MADDE 396 - (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksýzýn, þirketin

iþletme konusuna giren ticarî iþ türünden bir iþlemi kendi veya baþkasý hesabýna yapamayacaðý gi-
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bi, ayný tür ticarî iþlerle uðraþan bir þirkete sorumluluðu sýnýrsýz ortak sýfatýyla da giremez. Bu hük-
me aykýrý harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden þirket tazminat istemekte veya tazminat
yerine yapýlan iþlemi þirket adýna yapýlmýþ saymakta ve üçüncü kiþiler hesabýna yapýlan sözleþme-
lerden doðan menfaatlerin þirkete ait olduðunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fýkra hükmüne aykýrý harekette bulunan üyenin dý-
þýndaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticarî iþlemlerin yapýldýðýný veya yönetim kurulu üyesinin diðer bir
þirkete girdiðini, diðer üyelerin öðrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunlarýn gerçekleþ-
mesinden itibaren bir yýl geçince zamanaþýmýna uðrarlar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarýyla ilgili hükümler saklýdýr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme

A) Genel olarak
MADDE 397 - (1) Anonim þirketin ve þirketler topluluðunun finansal tablolarý denetçi tarafýn-

dan, uluslararasý denetim standartlarýna göre denetlenir. Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu
içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlý olup olmadýðý ve gerçeði
yansýtýp yansýtmadýðý da denetim kapsamý içindedir.

(2) Denetçinin denetiminden geçmemiþ finansal tablolar ile yönetim kurulunun yýllýk faaliyet
raporu düzenlenmemiþ hükmündedir.

(3) Þirketin ve topluluðun finansal tablolarý ile yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu, denet-
leme raporunun sunulmasýndan sonra deðiþtirilmiþse ve deðiþiklik denetleme raporlarýný etkileyebi-
lecek nitelikteyse, finansal tablolar ile, birinci fýkra çerçevesinde yönetim kurulunun yýllýk faaliyet
raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonucu, raporda özel olarak açýklanýr. De-
netçi görüþünde de, yeniden denetlemeyi yansýtan uygun eklere yer verilir.

B) Konu ve kapsam
MADDE 398 - (1) Þirketin veya topluluðun finansal tablolarýnýn, bunlarýn yönetim kurullarý-

nýn yýllýk faaliyet raporlarýnýn denetimi; envanterler de dâhil, finansal tablolarýn, uluslararasý dene-
tim standartlarý kapsamýnda muhasebe iç denetimlerinin, bu Üçüncü Bölüm çerçevesinde 378 inci
maddeye göre verilen raporlarýn ve 397 nci maddenin birinci fýkrasý anlamýnda yönetim kurulunun
yýllýk faaliyet raporunun denetimini de kapsar. Þirketin ve topluluðun finansal tablolarýnýn ve yöne-
tim kurullarýnýn yýllýk raporlarýnýn denetimi, ayrýca Türkiye Muhasebe Standartlarý ile kanuna ve
esas sözleþme hükümlerine uyulup uyulmadýðýnýn incelenmesini de içerir. Denetleme, denetçilik
mesleðinin gerekleri ile meslek etiðine ve uluslararasý denetim standartlarýna uygun olarak ve özen-
le yapýlýr. Denetleme, þirketin veya topluluðun, durumunun dürüst resim ilkesine uygun olarak yan-
sýtýlýp yansýtýlmadýðýný; yansýtýlmamýþsa bunun sebeplerini; birinci fýkranýn ikinci cümlesi anlamýn-
da aykýrýlýklarý ve yanlýþlarý, açýkça ortaya koyacak þekilde yapýlýr ve gerçeði dürüstçe belirtir.

(2) Denetim;

a) Þirketin finansal tablolarýnýn ve 397 nci maddenin birinci fýkrasý ve 402 nci maddenin ikin-
ci fýkrasý çerçevesinde yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporunun;
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b) Topluluðun konsolide finansal tablolarýnýn ve 397 nci maddenin birinci fýkrasý ve 402 nci
maddenin ikinci fýkrasý çerçevesinde yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporunun,

denetçinin denetleme sýrasýnda elde ettiði bilgilerle uyum içinde olup olmadýðýný belirtip açýk-
layacak þekilde yapýlýr.

(3) Topluluðun finansal tablolarýnýn denetiminden sorumlu olan denetçi, topluluðun konsolide
tablolarýna alýnan þirketlerin finansal tablolarýný, özellikle konsolidasyona baðlý uyarlamalarý ve
mahsuplarý, birinci fýkra anlamýnda inceler; meðerki, konsolidasyona alýnan þirket, kanun gereði ve-
ya böyle bir gereklilik bulunmaksýzýn, bu Bölüm hükümlerine uygun olarak denetlenmiþ olsun. Bu
istisna, merkezi yurtdýþýnda bulunan bir þirketin bu Kanunun öngördüðü denetimle eþdeðer bir de-
netime tâbî tutulmuþ olmasý hâlinde de geçerlidir.

(4) Denetçi, yönetim kurulu tarafýndan, 378 nci madde gereðince þirketi, finansal tablolarýn,
gerçek resmî, dürüstçe göstermemesi dolayýsýyla tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri za-
manýnda belirlemeye uygun bir sistem kurulup kurulmadýðýný, kurulmuþsa bu sistemin yapýsýný ve
uygulamalarýný açýklayan ayrý bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte yönetim kuruluna
sunar.

C) Denetçi

I - Seçim, görevden alma ve sözleþmenin feshi

MADDE 399 - (1) Denetçi, þirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana þirketin genel ku-
rulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceði faaliyet dö-
nemi bitmeden seçilmesi þarttýr. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevi-
ni hangi denetçiye verdiðini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile web
sitesinde ilân eder.

(2) Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fýkrada öngörüldüðü þekilde ve baþka bir
denetçi atanmýþsa geri alýnabilir.

(3) Konsolidasyona dâhil olan ana þirketin finansal tablolarýný denetlemek için seçilen denetçi,
baþka bir denetçi seçilmediði takdirde, topluluk finansal tablolarýnýn da denetçisi kabul edilir.

(4) Þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesi,

a) Yönetim kurulunun,

b) Sermayenin yüzde onunu, halka açýk þirketlerde esas veya çýkarýlmýþ sermayenin yüzde be-
þini oluþturan pay sahiplerinin,

istemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiþ denetçiyi dinleyerek, seçilmiþ denetçinin kiþiliðine iliþkin
haklý bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflý davrandýðý yönünde bir kuþkunun varlýðý
hâlinde, baþka bir denetçi atayabilir.

(5) Görevden alma ve yeni denetçi atama davasý, denetçinin seçiminin Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilânýndan itibaren üç hafta içinde açýlýr. Azlýðýn bu davayý açabilmesi için, denetçinin
seçimine genel kurulda karþýoy vermiþ, karþýoyunu tutanaða geçirtmiþ ve seçimin yapýldýðý genel
kurul toplantýsý tarihinden itibaren geriye doðru en az üç aydan beri, þirketin paysahibi sýfatýný taþý-
yor olmasý þarttýr.
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(6) Faaliyet döneminin dördüncü ayýna kadar denetçi seçilememiþse, denetçi yönetim kurulu-
nun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü fýkrada
gösterilen mahkemece atanýr. Ayný hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya sözleþmeyi feshetme-
si, görevlendirme kararýnýn iptal olunmasý, bûtlaný veya denetçinin kanunî sebeplerle veya diðer
herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hâllerin-
de de uygulanýr. Mahkemenin kararý kesindir.

(7) Denetçinin mahkeme tarafýndan atanmasý durumunda, emsal dikkate alýnarak, ücreti ile ola-
sý giderler için mahkeme veznesine yatýrýlmasý gereken önödeme mahkemece belirlenir. Bunlara üç
iþ günü içinde itiraz edilebilir. Mahkeme kararý kesindir.

(8) Denetçi, denetleme sözleþmesini sadece haklý bir sebebin varlýðýnda ve görevden alýnma
davasý açýlmýþsa feshedebilir. Taraflar arasýndaki, görüþ yazýsýna iliþkin fikir ayrýlýklarý, görüþ yazý-
sýna iliþkin sýnýrlama veya kaçýnma, haklý sebep sayýlamaz. Denetçinin sözleþmeyi feshinin yazýlý
ve gerekçeli olmasý gerekir. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiði sonuçlarý genel kurula sunmak-
la yükümlü olup, bu sonuçlar 402 nci maddeye uygun bir rapor hâlinde genel kurula verilir.

(9) Denetçi altýncý fýkra hükmüne göre fesih bildiriminde bulunduðu takdirde, yönetim kurulu
hemen, geçici bir denetçi seçer ve fesih bildirimini genel kurulun bilgisine, seçtiði denetçiyi de ay-
ný kurulun onayýna sunar.

II - Denetçi olabilecekler

MADDE 400 - (1) Denetçi, ancak üyeleri, yeminli malî müþavir veya serbest muhasebeci malî
müþavir sýfatýný taþýyan bir baðýmsýz denetleme kuruluþu olabilir. Küçük anonim þirketler, en az iki
yeminli malî müþaviri veya serbest muhasebeci malî müþaviri denetçi seçebilirler. Baðýmsýz denet-
leme kuruluþunun kuruluþ ve çalýþma esaslarý ve denetleme elemanlarýnýn nitelikleri bir Tüzükle dü-
zenlenir. Aþaðýdaki hâllerden birinin varlýðýnda yeminli mâlî müþavir, serbest muhasebeci malî mü-
þavir, baðýmsýz denetleme kuruluþu, bunun paysahiplerinden biri ve yeminli mâlî müþavirin, serbest
muhasebeci malî müþavirin, baðýmsýz denetleme kuruluþunun veya onun paysahibinin yanýnda ça-
lýþan veya burada sayýlanlarýn mesleði birlikte icra ettikleri kiþi veya kiþiler, ilgili þirkette denetçi
olamaz. Þöyle ki, önceki cümlede sayýlanlardan biri;

a) Denetlenecek þirkette pay sahibiyse;

b) Denetlenecek þirketin yöneticisi veya çalýþanýysa veya denetçi olarak atanmasýndan önceki
üç yýl içinde bu sýfatý taþýmýþsa;

c) Denetlenecek þirketle baðlantýsý bulunan bir tüzel kiþinin veya bir þirketin veya bir ticarî iþ-
letmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi ya da sahibiyse veya bunlarda yüz-
de yirmiden fazla paya sahipse;

d) Denetlenecek þirketle baðlantý hâlinde bulunan veya böyle bir þirkette yüzde yirmiden faz-
la paya sahip olan bir iþletmede çalýþýyorsa veya denetçisi olacaðý þirkette yüzde yirmiden fazla pa-
ya sahip bir gerçek kiþinin yanýnda herhangi bir þekilde hizmet veriyorsa;

e) Denetlenecek þirketin defterlerinin tutulmasýnda veya finansal tablolarýnýn düzenlenmesin-
de denetleme dýþýnda faaliyette veya katkýda bulunmuþsa;
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f) Denetlenecek þirketin defterlerinin tutulmasýnda veya finansal tablolarýnýn çýkarýlmasýnda
denetleme dýþýnda faaliyette veya katkýda bulunduðu için beþinci bende göre denetçi olamayacak
gerçek veya tüzel kiþinin veya onun ortaklarýndan birinin kanunî temsilcisi, temsilcisi, çalýþaný, yö-
netim kurulu üyesi, ortaðý, sahibi ya da gerçek kiþi olarak bizzat kendisi ise;

g) Birinci ilâ altýncý bendlerde yer alan þartlarý taþýdýðý için denetçi olamayan bir denetçinin
nezdinde çalýþýyorsa,

h) Son beþ yýl içinde denetçiliðe iliþkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamýnýn
yüzde otuzundan fazlasýný denetlenecek þirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iþtirak etmiþ
bulunan þirketlere verilen denetleme ve danýþmanlýk faaliyetinden elde etmiþse ve bunu cari yýlda
da elde etmesi bekleniyorsa,

denetçi olamaz; ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müþavirler ve Yeminli Malî Müþavir-
ler Odalarý Birliði, katlanýlmasý güç bir durum ortaya çýkacaksa (h) bendindeki yasaðýn kaldýrýlma-
sý için belli bir süreyle sýnýrlý olarak onay verebilir.

(2) Bir baðýmsýz denetleme kuruluþu, bir þirket için altý yýl arka arkaya denetçi raporu vermiþ-
se, söz konusu baðýmsýz denetleme kuruluþu veya o þirketin denetimi için özgülediði denetçi ile
onunla birlikte çalýþan denetim takýmý en az dört yýl için deðiþtirilir.

(3) Denetçi, denetleme yaptýðý þirkete, vergi danýþmanlýðý ve vergi denetimi dýþýnda, danýþman-
lýk veya hizmet veremez, bunu bir yavru þirketi aracýlýðýyla yapamaz.

(4) Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen iþlem denetçilerine de uygulanýr. Ka-
nunda veya esas sözleþmede aksi öngörülmemiþse, iþlem denetçisi genel kurul tarafýndan atanýr ve
görevden alýnýr.

D) Ýbraz yükümü ve bilgi alma hakký

MADDE 401 - (1) Þirketin yönetim kurulu, finansal tablolarý ve yönetim kurulunun yýllýk fa-
aliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim kurulu, þirketin
defterlerinin, yazýþmalarýnýn, belgelerinin, varlýklarýnýn, borçlarýnýn, kasasýnýn, kýymetli evrakýnýn,
envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli olanaklarý saðlar.

(2) Denetçi ve denetleme konusu çerçevesinde iþlem denetçisi, yönetim kurulundan, kanuna
uygun ve özenli bir denetim için gerekli olan bütün bilgileri kendisine vermesini ve dayanak oluþ-
turabilecek belgeleri sunmasýný ister. Yýlsonu denetiminin hazýrlýklarý için gerektiði takdirde, denet-
çi birinci fýkranýn ikinci ve bu fýkranýn birinci cümlesinde öngörülen yetkileri finansal tablolarýnýn
çýkarýlmasýndan önce de haizdir. Özenli bir denetim için gerekli olduðu takdirde denetçi bu fýkranýn
birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan yetkileri yavru ve ana þirketler için de kullanabilir.

(3) Konsolide finansal tablolarý çýkarttýrmakla yükümlü olan þirketin yönetim kurulu, konsoli-
de finansal tablolarý denetleyecek denetçiye; topluluðun finansal tablolarýný, topluluk yýllýk faaliyet
raporunu, münferit þirketin finansal tablolarýný, þirketlerin yönetim kurullarýnýn yýllýk faaliyet rapor-
larýný, bir denetim yapýlmýþ ise ana þirketin ve yavru iþletmelerin denetim raporlarýný vermek zorun-
dadýr. Denetçi, birinci fýkranýn birinci ve ikinci cümlelerinde öngörülen yetkileri ana ve yavru þir-
ketler yönünden de kullanabilir.
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E) Denetim raporu
MADDE 402 - (1) Denetçi, yapýlan denetimin türü, kapsamý, niteliði ve sonuçlarý hakkýnda,

gereken açýklýkta, anlaþýlýr, basit bir dille yazýlmýþ ve geçmiþ yýlla karþýlaþtýrmalý olarak hazýrlan-
mýþ, finansal tablolarý konu alan bir rapor düzenler.

(2) Bundan baþka ayrý bir rapor hâlinde, yönetim kurulunun, þirketin veya topluluðun durumu
hakkýndaki yýllýk faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, denetçi tarafýndan, finansal tablolar ile
tutarlýlýðý ve gerçeðe uygunluðu açýsýndan deðerlendirilir.

(3) Denetçi deðerlendirme yaparken þirketin; denetliyorsa ana þirketin ve topluluðun, finansal
tablolarýný esas alýr. Þirketin ve topluluðun varlýðýný sürdürebilmesinin þartlarý ile geliþmesi hakkýn-
da yönetim kurulunun yaptýðý irdelemeleri uluslararasý denetim standartlarýnda öngörülmüþ bulunan
ilgili çalýþma ve raporlama standartlarýnýn gösterdiði çerçevede deðerlendirir; meðerki, denetlenen
belgeler buna olanak tanýmasýn. Raporda ayrýca denetim sýrasýnda;

a) Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn uygulanmasýna iliþkin yanlýþlarýn bulunup bulunmadýðý,
b) Þirketin, uluslararasý denetim standartlarý arasýnda yer alan iþletmenin devamlýlýðý ile ilgili

standartta öngörülmüþ bulunan gereklilikler çerçevesinde saptanan belirsizlikler ve iþletmenin sü-
rekliliðini tehlikeye atan olgular,

açýklanýr.
(4) Denetim raporunun esas bölümünde,
a) Defter tutma düzeninin, finansal tablolarýn ve topluluk finansal tablolarýnýn, kanun ile esas

sözleþmenin finansal raporlamaya iliþkin hükümlerine uygun olup olmadýðý,
b) Yönetim kurulunun denetçi tarafýndan denetim kapsamýnda istenen açýklamalarý yapýp yap-

madýðý ve belgeleri verip vermediði,
açýkça ifade edilir.
(5) Ayrýca, finansal tablolar ile bunlarýn dayanaðý olan defterlerin,
a) Öngörülen hesap plânýna uygun tutulup tutulmadýðý,
b) Türkiye Muhasebe Standartlarý çerçevesinde þirketin malvarlýksal, finansal ve kârlýlýk duru-

munun resimini gerçeðe uygun olarak ve dürüst bir þekilde yansýtýp yansýtmadýðý,
belirtilir.
(6) Denetim çerçevesinde, 398 inci maddenin dördüncü fýkrasý uyarýnca bir deðerlendirme ya-

pýlmýþsa, bunun sonucu ayrý bir raporda gösterilir.
(7) Denetçi, raporunu imzalar ve yönetim kuruluna sunar.
F) Görüþ yazýlarý
MADDE 403 - (1) Denetçi, denetimin sonucunu, bir görüþ yazýsýyla belirtir. Görüþ yazýsý, de-

netimin konusu, türü, niteliði ve kapsamý yanýnda, denetçinin, denetimin sonucuna iliþkin deðerlen-
dirmesini de içerir. Denetçi, herhangi bir itiraz ileri sürmediði takdirde, verdiði olumlu görüþ yazý-
sýnda, 398 inci madde uyarýnca yapýlan denetimde herhangi bir aykýrýlýðýn belirlenmediðini; þirke-
tin veya topluluðun finansal tablolarýnýn, denetçinin denetim sýrasýnda oluþan bilgilerine ve Türki-
ye Muhasebe Standartlarý yönünden yaptýðý deðerlendirmeye göre doðru olduðunu ve ortaya konu-
lan, þirketin malvarlýksal, finansal ve kârlýlýk durumuna iliþkin resminin gerçeðe uygun bulunduðu-
nu ve gerçeði dürüst bir þekilde yansýttýðýný açýklar.
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(2) Olumlu görüþ yazýsýnda, denetimin sonucu, yönetim kurulunun sorumluluðunu gerektire-
cek bir durumun mevcut olup olmadýðýný ortaya koyacak, sorunlara iþaret edecek ve herkes tarafýn-
dan anlaþýlabilecek tarzda belirtilir. Þirketin varlýðýný sürdürmesi hakkýnda önemli belirsizlikler ra-
porda, uluslararasý standartlarda belirlenmiþ çerçevede ayrý olarak açýklanýr.

(3) Denetçi, çekinceleri varsa, olumlu görüþ yazýsýný sýnýrlandýrabilir veya olumsuz görüþ ya-
zýsý verebilir. Sýnýrlandýrýlmýþ görüþ, düzeltilebilir ve düzeltilmese bile etkisi sýnýrlý olan aykýrýlýkla-
ra iþaret eden olumlu bir görüþtür. Sýnýrlamanýn ve olumsuz görüþün gerekçesi verilir. Sýnýrlamanýn
konusu, amacý ve kapsamý belirli ve açýk olmalýdýr. Denetçi, olumlu, sýnýrlý olumlu veya olumsuz
görüþ yazýsýný yer ve tarih koyarak imzalar. Olumlu, sýnýrlý olumlu veya olumsuz görüþ yazýsýndan
hangisinin verildiðine denetleme raporunda iþaret olunur.

G) Denetçilerin sýr saklamadan doðan sorumluluðu

MADDE 404 - (1) Denetçi, iþlem denetçisi ve özel denetçi, bunlarýn yardýmcýlarý ve baðýmsýz
denetleme kuruluþunun denetleme yapmasýna yardýmcý olan temsilcileri, denetimi dürüst ve taraf-
sýz bir þekilde yapmak ve sýr saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri sýrasýnda öðrendikleri, denet-
leme ile ilgili olan iþ ve iþletme sýrlarýný izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile yüküm-
lerini ihlâl edenler þirkete ve zarar verdikleri takdirde baðlý þirketlere karþý sorumludurlar. Zarar ve-
ren kiþi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir.

(2) Birinci fýkrada öngörülen yükümün yerine getirilmesinde ihmâli bulunan kiþiler hakkýnda,
verdikleri zarar sebebiyle, herbir denetim için yüzbin Türk Lirasýna, pay senetleri borsada iþlem gö-
ren anonim þirketlerde ise üçyüzbin Türk Lirasýna kadar tazminata hükmedilebilir. Ýhmalleriyle za-
rara sebebiyet veren kiþilere iliþkin bu sýnýrlama denetime birden çok kiþinin katýlmýþ veya birden
çok sorumluluk doðurucu eylemin gerçekleþtirilmiþ olmasý hâlinde uygulandýðý gibi, katýlanlardan
bazýlarýnýn kasýtlý hareket etmiþ olmalarý durumunda da geçerlidir.

(3) Denetçinin bir baðýmsýz denetleme kuruluþu olmasý hâlinde sýr saklama yükümü bu kuru-
mun yönetim kurulunu ve üyelerini ve çalýþanlarýný da kapsar.

(4) Bu hükümlerden doðan tazmin yükümü sözleþme ile ne kaldýrýlabilir ne de daraltýlabilir.

(5) Denetçinin bu maddeden doðan sorumluluðuna iliþkin istemler rapor tarihinden baþlayarak
beþ yýlda zamanaþýmýna uðrar.

H) Þirket ile denetçi arasýndaki görüþ ayrýlýklarý

MADDE 405 - (1) Þirket ile denetçi arasýnda þirketin ve topluluðun yýlsonu hesaplarýna, finan-
sal tablolarýna ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna iliþkin, ilgili kanunun, idarî tasarrufun veya
esas sözleþme hükümlerinin yorumu veya uygulanmasý konusunda doðan görüþ ayrýlýklarý hakkýn-
da, yönetim kurulunun veya denetçinin istemi üzerine þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asli-
ye ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir. Karar kesindir.

(2) Dava giderlerinin borçlusu þirkettir.

I) Topluluk iliþkileri için özel denetçi denetimi

MADDE 406 - (1) a) Denetçi, þirketin hâkim þirketle veya topluluk þirketleriyle iliþkileriyle il-
gili olarak sýnýrlý olumlu görüþ veya kaçýnma yazýsý yazmýþsa veya
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b) Yönetim kurulu, þirketin topluluk tarafýndan, bazý belirli hukukî iþlemler veya uygulanan ön-
lemler dolayýsýyla kayba uðratýldýðýný ve bunlar dolayýsýyla denkleþtirme yapýlmadýðýný açýklamýþsa;

herhangi bir paysahibinin istemi üzerine, þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret
mahkemesi tarafýndan þirketin, hâkim þirketle veya hâkim þirkete baðlý þirketlerden biriyle olan iliþ-
kisini incelemek üzere özel denetçi atanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul

A) Genel olarak
MADDE 407 - (1) Paysahipleri þirket iþlerine iliþkin haklarýný genel kurulda kullanýrlar. Ka-

nunî istisnalar saklýdýr.
(2) Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantýsýnda hazýr bulun-

malarý þarttýr. Diðer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantýsýna katýlabilirler. Denetçi ve kendi-
lerini ilgilendiren konularda iþlem denetçisi genel kurulda hazýr bulunur. Üyeler ve denetçiler görüþ
bildirebilirler.

(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn çýkaracaðý tebliðde belirtilen þirketlerin genel kurullarýnda Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn temsilcisi bulunur. Diðer þirketlerde komiserlik görevini yerine getirecek
olanlar ve bunlarýn nitelikleri Adalet Bakanlýðý ile Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn birlikte çýkaracak-
larý bir yönetmelikle belirlenir. Komiserlerin toplantýya katýlma giderleri ve ücretleri ilgili þirket tara-
fýndan karþýlanýr. Þirket genel kurul toplantýlarý ile bu toplantýda bulunacak komiserlerin görev ve yet-
kileri ile ücret tarifeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenir.

B) Görev ve yetkileri
MADDE 408 - (1) Genel kurul, kanunda ve esas sözleþmede açýkça öngörülmüþ bulunan

hâllerde karar alýr.
(2) Çeþitli hükümlerde öngörülmüþ bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklý kalmak

üzere, genel kurula ait aþaðýdaki görevler ve yetkiler devredilemez:
a) Esas sözleþmenin deðiþtirilmesi.
b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, ibralarý hakkýn-

da karar verilmesi ve görevden alýnmalarý.
c) Kanunda öngörülen istisnalar dýþýnda denetçinin ve iþlem denetçilerinin seçimi ile görevden

alýnmalarý.
d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yýllýk raporuna, yýllýk kâr üzerinde tasarrufa, kâr pay-

larý ile kazanç paylarýnýn belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya daðýtýlacak kâra katýlmasý
dâhil, kullanýlmasýna dair kararlarýn alýnmasý.

e) Kanunda öngörülen istisnalar dýþýnda þirketin feshi.
C) Toplantýlar
MADDE 409 - (1) Genel kurullar olaðan ve olaðanüstü toplanýr. Olaðan toplantý her faaliyet

dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapýlýr. Bu toplantýlarda, organlarýn seçimi, finansal tablola-
ra, yönetim kurulunun yýllýk raporuna, kârýn kullaným þekline, daðýtýlacak kâr ve kazanç paylarýnýn
oranlarýnýn belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibralarý ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve
gerekli görülen diðer konulara iliþkin müzakere yapýlýr, karar alýnýr.
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(2) Gerektiði takdirde genel kurul olaðanüstü toplantýya çaðrýlýr.
(3) Aksine esas sözleþmede hüküm bulunmadýðý takdirde genel kurul, þirket merkezinin bulun-

duðu yerde toplanýr.
D) Çaðrý
I - Yetki
1. Yetkili ve görevli organlar
MADDE 410 - (1) Genel kurul, süresi dolmuþ olsa bile, yönetim kurulu tarafýndan toplantýya çað-

rýlabilir. Tasfiye memurlarý da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantýya çaðýrabilirler.
2. Azlýk
a) Genel olarak
MADDE 411 - (1) Sermayenin en az onda birini, halka açýk þirketlerde yirmide birini oluþtu-

ran paysahipleri, yönetim kurulundan, yazýlý olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, ge-
nel kurulu toplantýya çaðýrmasýný veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara baðlanmasýný iste-
dikleri konularý gündeme koymasýný isteyebilirler. Esas sözleþmeyle, çaðrý hakký daha az sayýda pa-
ya sahip paysahiplerine tanýnabilir.

(2) Gündeme madde konulmasý istemi, çaðrý ilânýnýn Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýn-
lanmasýna iliþkin ilân ücretinin yatýrýlmasý tarihinden önce yönetim kuruluna ulaþmýþ olmalýdýr.

(3) Çaðrý ve gündeme madde konulmasý istemi noter aracýlýðýyla yapýlýr.
(4) Yönetim kurulu çaðrýyý kabul ettiði takdirde, genel kurul en geç kýrkbeþ gün içinde yapýla-

cak þekilde toplantýya çaðrýlýr; aksi hâlde çaðrý istem sahiplerince yapýlýr.
b) Mahkemenin izni
MADDE 412 - (1) Paysahiplerinin çaðrý veya gündeme madde konulmasýna iliþkin istemleri yö-

netim kurulu tarafýndan reddedildiði veya isteme yedi iþ günü içinde olumlu cevap verilmediði tak-
dirde, ayný paysahiplerinin baþvurusu üzerine, genel kurulun toplantýya çaðrýlmasýna þirket merkezi-
nin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantýya gerek görürse,
gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarýnca çaðrýyý yapmak üzere bir kayyým atar. Kararýn-
da, kayyýmýn, görevlerini ve toplantý için gerekli belgeleri hazýrlamaya iliþkin yetkilerini gösterir. Zo-
runluluk olmadýkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Karar kesindir.

II - Gündem
MADDE 413 - (1) Gündem, genel kurulu toplantýya çaðýran tarafýndan belirlenir.
(2) Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara baðlanamaz.

Kanunî istisnalar saklýdýr.
(3) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alýnmalarý ve yenilerinin seçimi yýlsonu finansal tab-

lolarýnýn müzakeresi maddesiyle baðlantýlý sayýlýr.
III - Çaðrýnýn þekli
1. Genel olarak
MADDE 414 - (1) Genel kurul toplantýya, esas sözleþmede gösterilen þekilde, þirketin web si-

tesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýmlanan ilânla çaðrýlýr. Bu çaðrý, ilân ve toplantý
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günleri hariç olmak üzere, toplantý tarihinden en az iki hafta önce yapýlýr. Pay defterinde yazýlý pay-
sahipleriyle, önceden þirkete pay senedi veya paysahipliðini kanýtlayýcý belge vererek adreslerini
bildiren paysahiplerine, toplantý günü ile gündem ve ilânýn çýktýðý veya çýkacaðý gazeteler, iadeli ta-
ahhütlü mektupla bildirilir.

(2) Sermaye Piyasasý Kanununun 11 inci maddesinin altýncý fýkrasý saklýdýr.
2. Giriþ kartý
MADDE 415 - (1) Hamiline yazýlý pay senedi zilyetleri toplantý gününden en az bir hafta ön-

ce þirkete baþvurarak giriþ kartý alýr ve genel kurul toplantýsýna bu kartlarla katýlýrlar.
(2) Yönetim kurulu, esas sözleþmede öngörülmüþ ve ilânda da belirtilmiþ olmasý kaydýyla, na-

ma yazýlý pay senedi sahiplerinin genel kurula katýlmalarýný, birinci fýkra uyarýnca giriþ kartý alýn-
masý þartýna baðlayabilir.

3. Çaðrýsýz genel kurul
MADDE 416 - (1) Bütün paylarýn sahipleri veya temsilcileri, aralarýndan biri itirazda bulun-

madýðý takdirde, genel kurula katýlmaya ve genel kurul toplantýlarýnýn yapýlmasýna iliþkin hükümler
saklý kalmak þartýyla, çaðrýya iliþkin usule uyulmaksýzýn, genel kurul olarak toplanabilir ve bu top-
lantý nisabý varolduðu sürece karar alabilirler.

(2) Çaðrýsýz toplanan genel kurulda, gündeme oybirliði ile madde eklenebilir; aksine esas söz-
leþme hükmü geçersizdir.

E) Toplantýnýn yapýlmasý
I - Hazýr bulunanlar listesi
MADDE 417 - (1) Yönetim kurulu, pay defteri kayýtlarýna ve giriþ kartý alanlara göre, genel

kurul toplantýsýna katýlabileceklerin listesini hazýrlar. Yönetim kurulu baþkaný tarafýndan imzalana-
cak olan liste, toplantýdan önce genel kurulun yapýlacaðý yerde bulundurulur. Listede, paysahipleri-
nin ad ve soyadlarý, unvanlarý, yerleþim yerleri, listedeki her paysahibinin sahip olduðu pay veya
pay senedi sayýsý, pay gruplarý, toplantýya aslen veya temsilci aracýlýðýyla katýlacaklarýn imza yerle-
ri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’nýn bulunmasýný istediði diðer hususlar gösterilir.

(2) Yönetim kurulu bu listeyi hazýrlarken, toplantýya katýlmaya hakký olanlarý saptayabilmek
için gerekli incelemeleri yapar ve ilgililerden bilgi alýr. Listede adý bulunmayan kiþi toplantýya ka-
týlamaz. Katýlanlarýn imzaladýklarý liste “hazýr bulunanlar listesi” adýný alýr ve ayrýca toplantý baþka-
ný ile komiser tarafýndan imzalanýr.

II - Toplantý ve karar nisabý
MADDE 418 - (1) Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleþmede, aksine daha aðýr nisap

öngörülmüþ bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karþýlayan paylarýn sahiplerinin ve-
ya temsilcilerinin varlýðýyla toplanýr. Bu nisabýn toplantý süresince korunmasý þarttýr. Ýlk toplantýda
anýlan nisaba ulaþýlamadýðý takdirde, ikinci toplantýnýn yapýlabilmesi için nisap aranmaz.

(2) Kararlar toplantýda hazýr bulunan oylarýn çoðunluðu ile verilir.
III - Toplantý baþkanlýðý ve iç yönetmelik
MADDE 419 - (1) Esas sözleþmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantýyý, genel ku-

rul tarafýndan seçilen, paysahibi sýfatýný taþýmasý þart olmayan bir baþkan yönetir. Baþkan tutanak
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yazmaný ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek baþkanlýðý oluþturur. Gereðinde baþ-
kan yardýmcýsý da seçilebilir.

(2) Anonim þirket yönetim kurulu, genel kurulun çalýþma esas ve usullerine iliþkin kurallarý içe-
ren ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan, asgarî unsurlarý belirlenecek olan bir iç yönetmelik ha-
zýrlar ve genel kurulun onayýndan sonra yürürlüðe koyar. Bu iç yönetmelik tescil ve ilân edilir.

IV - Toplantýnýn ertelenmesi
MADDE 420 - (1) Finansal tablolarýnýn müzakeresi ve buna baðlý konular, sermayenin onda bi-

rine, halka açýk þirketlerde yirmide birine sahip paysahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir ka-
rar almasýna gerek olmaksýzýn, toplantý baþkanýnýn kararýyla bir ay sonraya býrakýlýr. Erteleme, 414 ün-
cü maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý olduðu þekilde paysahiplerine ilânla bildirilir ve web sitesinde
yayýmlanýr. Ýzleyen toplantý için genel kurul kanunda öngörülen usule uyularak toplantýya çaðýrýlýr.

(2) Azlýðýn istemiyle bir defa ertelendikten sonra bilânço müzakerelerinin tekrar geri býrakýl-
masýnýn istenebilmesi, bilânçonun itiraza uðrayan ve tutanaða geçmiþ bulunan noktalarý hakkýnda,
ilgililer tarafýndan, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarýnca cevap verilmemiþ olmasý þarttýr.

V - Esas sözleþme deðiþikliklerinde toplantý ve karar nisaplarý
MADDE 421 - (1) Kanunda veya esas sözleþmede aksine hüküm bulunmadýðý takdirde, esas

sözleþmeyi deðiþtiren kararlar, þirket sermayesinin en az yarýsýnýn temsil edildiði genel kurulda, top-
lantýda mevcut bulunan oylarýn çoðunluðu ile alýnýr. Ýlk toplantýda öngörülen toplantý nisabý elde
edilemediði takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantý yapýlabilir. Ýkinci toplantý için, toplan-
tý nisabý þirket sermayesinin en az üçte birinin toplantýda temsil edilmesidir. Bu fýkrada öngörülen
nisablarý düþüren veya nispî çoðunluðu öngören esas sözleþme hükümleri geçersizdir.

(2) Aþaðýdaki esas sözleþme deðiþikliði kararlarý, sermayenin tümünü oluþturan paylarýn sahip-
lerinin veya temsilcilerinin oybirliðiyle alýnýr.

a) Bilânço zararlarýnýn kapatýlmasý için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar.

b) Þirketin merkezinin yurtdýþýna taþýnmasýna iliþkin kararlar.

(3) Aþaðýdaki esas sözleþme deðiþikliði kararlarý, sermayenin en az yüzde yetmiþbeþini oluþtu-
ran paylarýn sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarýyla alýnýr.

a) Þirketin iþletme konusunun tamamen deðiþtirilmesi.

b) Ýmtiyazlý pay oluþturulmasý.

c) Nama yazýlý paylarýn devrinin sýnýrlandýrýlmasý.

(4) Ýkinci ve üçüncü fýkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantýda ulaþýlamadýðý takdirde izle-
yen toplantýlarda da ayný nisap aranýr.

(5) Pay senetleri menkul kýymet borsalarýnda iþlem gören þirketlerde, aþaðýdaki konularda ka-
rar alýnabilmesi için, yapýlacak genel kurul toplantýlarýnda, esas sözleþmelerinde aksine hüküm yok-
sa, 418 inci maddedeki toplantý nisabý uygulanýr.

a) Sermayenin artýrýlmasý ve kayýtlý sermaye tavanýnýn yükseltilmesine iliþkin esas sözleþme
deðiþiklikleri.

b) Birleþmeye, bölünmeye ve tür deðiþtirmeye iliþkin kararlar.
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(6) Ýþletme konusunun tamamen deðiþtirilmesi veya imtiyazlý pay oluþturulmasýna iliþkin ge-
nel kurul kararýna olumsuz oy vermiþ nama yazýlý paysahipleri, bu kararýn Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesinde yayýnlanmasýndan itibaren altý ay boyunca paylarýn devredilebilirliði hakkýndaki kýsýtla-
malarla baðlý deðildirler.

VI - Tutanak
MADDE 422 - (1) Tutanak, pay gruplarýný, sayýlarýný, itibarî deðerlerini, temsilcileri, genel ku-

rulda alýnan kararlarý, sorulan sorularý, verilen cevaplarý içerir. Tutanak, toplantý baþkanlýðý ve ko-
miserce imzalanýr; aksi hâlde geçersizdir.

(2) Yönetim kurulu, tutanaðýn noterce onaylanmýþ bir suretini derhal ticaret sicili memurluðu-
na vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilâna tâbi hususlarý tescil ve ilân ettirmekle yükümlü-
dür; tutanak ayrýca hemen þirketin web sitesine konulur.

VII - Kararlarýn etkisi
MADDE 423 - (1) Genel kurul tarafýndan verilen kararlar toplantýda hazýr bulunmayan veya

olumsuz oy veren paysahipleri hakkýnda da geçerlidir.
VIII - Ýbra
MADDE 424 - (1) Bilânçonun onaylanmasýna iliþkin genel kurul kararý, aksine açýklýk bulun-

madýðý takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrasý sonucunu doðurur.
Bununla beraber, bilânçoda bazý hususlar hiç veya gereði gibi belirtilmemiþse veya bilânço þirketin
gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazý hususlarý içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hare-
ket edilmiþse onama ibra etkisini doðurmaz.

F) Paysahibinin kiþisel haklarý
I - Genel kurula katýlma
1. Ýlke
MADDE 425 - (1) Paysahibi, paylarýndan doðan haklarýný kullanmak için, genel kurula kendi-

si katýlabileceði gibi, paysahibi olan veya olmayan bir kiþiyi de temsilcisi olarak genel kurula yol-
layabilir. Temsilcinin paysahibi olmasýný öngören esas sözleþme hükmü geçersizdir.

2. Þirkete karþý yetkili olma
MADDE 426 - (1) Senede baðlanmamýþ paylardan, nama yazýlý pay senetlerinden ve ilmüha-

berlerden doðan paysahipliði haklarý, pay defterinde kayýtlý bulunan paysahibi veya paysahibince,
yazýlý olarak yetkilendirilmiþ kiþi tarafýndan kullanýlýr.

(2) Hamiline yazýlý pay senedinin zilyedi bulunduðunu ispat eden kimse, þirkete karþý paysa-
hipliðinden doðan haklarý kullanmaya yetkilidir.

3. Paysahibinin temsili
a) Genel olarak
MADDE 427 - (1) Katýlma haklarýný temsilci olarak kullanan kiþi, temsil edilenin talimatýna

uyar. Talimata aykýrýlýk oyu geçersiz kýlmaz. Temsil edilenin temsilciye karþý haklarý saklýdýr.
(2) Hamiline yazýlý pay senedini, rehin, hapis hakký, saklama sözleþmesi veya kullaným ödün-

cü sözleþmesi ve benzeri sözleþmeler sebebiyle elde bulunduran kimse, paysahipliði haklarýný, an-
cak paysahibi tarafýndan özel bir yazýlý belge ile yetkilendirilmiþse kullanabilir.
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b) Organýn temsilcisi, baðýmsýz temsilci ve kurumsal temsilci
MADDE 428 - (1) Þirket, bir organýnýn bir üyesini veya kendisine herhangi bir þekilde baðlý

bulunan diðer bir kiþiyi pay sahiplerine, genel kurulda kendileri adýna oy kullanmaya yetkili tem-
silci olarak atamalarýný önermiþse, ayný anda, baðýmsýz bir kiþiyi de bu görev için belirleyip ilân et-
mek ve ayrýca bunu þirketin web sitesinde yayýnlamak zorundadýr.

(2) Ayrýca, yönetim kurulu, genel kurul toplantýsýna çaðrý ilânýnýn Türkiye Ticaret Sicili Gaze-
tesinde yayýmý ve þirket web sitesinde yer almasý tarihinden en az kýrk gün önce yapacaðý bir ilânla
ve ayrýca web sitesine koyacaðý yönlendirilmiþ bir mesajla paysahiplerini, önerdikleri kurumsal
temsilcilerin kimliklerini ve kendilerine ulaþýlma adres ve numaralarýný en çok yedi gün içinde þir-
kete bildirmeye çaðýrýr. Ayný çaðrýda kurumsal temsilciliðe istekli olanlarýn da ayný þekilde þirkete
baþvurmalarý istenir. Yönetim kurulu, bildirilen kiþileri, birinci fýkradaki kiþilerle birlikte, genel ku-
rul toplantýsýna iliþkin çaðrýsýnda adreslerini ve onlara ulaþma numaralarýný da belirterek, ilân eder
ve web sitesinde yayýmlar. Aksi hâlde, kurumsal temsilci olarak vekâlet istenemez veya vekâlet top-
lanamaz.

(3) Paysahibinin birinci ve ikinci fýkrada öngörülenler dýþýnda yetkilendirdiði temsilci 429 ilâ
431 inci madde hükümlerine tâbi deðildir.

(4) Kurumsal temsilcilerin bildirgeleri paysahibinin talimatý yerine geçer.

c) Tevdi eden temsilcisi
MADDE 429 - (1) Tevdi eden temsilcisi, kendisine tevdi edilmiþ bulunan pay ve pay senetle-

rinden doðan katýlma ve oy haklarýný tevdi eden adýna kullanma yetkisini haizse nasýl hareket etme-
si gerektiði konusunda talimat almak için, her genel kurul toplantýsýndan önce, tevdi edene baþvur-
mak zorundadýr.

(2) Zamanýnda istenmiþ olup da, talimat alýnamamýþsa, tevdi edilen kiþi, katýlma ve oy hakla-
rýný, tevdi edenin genel talimatý uyarýnca kullanýr; böyle bir talimatýn yokluðu hâlinde oy, yönetim
kurulunun yaptýðý öneriler yönünde verilir.

(3) Bu madde anlamýnda tevdi olunan kiþiler, baðlý olacaklarý esas ve usuller ve temsil belge-
sinin içeriði Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca bir yönetmelikle düzenlenir.

d) Bildirge
MADDE 430 - (1) 428 inci maddenin birinci ve ikinci fýkrasýnda öngörülen temsilciler, temsil

belgelerinin içeriðini ve oylarýný hangi yönde kullanacaklarýný, radyo, televizyon, gazete veya diðer
araçlarla ve gerekçeleriyle birlikte açýklarlar.

e) Bildirim
MADDE 431 - (1) 428 inci maddenin birinci ve ikinci fýkrasýnda öngörülen temsilciler ile tev-

di eden temsilcileri þirkete, kendileri tarafýndan temsil olunacak paylarýn sayýlarýný, çeþitlerini, iti-
barî deðerlerini ve gruplarýný bildirirler. Aksi hâlde, o genel kurulda alýnan kararlar, genel kurula
yetkisiz katýlmaya uygulanan hükümler çerçevesinde iptal edilebilir.

(2) Toplantý baþkaný bu bildirimleri açýklar. Bir paysahibinin istemine raðmen toplantý baþkaný
açýklamayý yapmamýþsa her paysahibi þirkete karþý açacaðý dava ile genel kurul kararlarýnýn iptali-
ni isteyebilir.
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4. Birden çok hak sahibi
MADDE 432 - (1) Bir pay, birden çok kiþinin ortak mülkiyetindeyse, hak sahipleri paydan do-

ðan haklarýný ancak ortak bir temsilci aracýlýðýyla kullanabilirler.
(2) Bir payýn üzerinde intifa hakký bulunmasý hâlinde, aksi kararlaþtýrýlmamýþsa, oy hakký, intifa

hakký sahibi tarafýndan kullanýlýr. Ancak, intifa hakký sahibi, paysahibinin menfaatlerini hakkaniyete uy-
gun bir þekilde göz önünde tutarak hareket etmemiþ olmasý dolayýsýyla paysahibine karþý sorumludur.

II - Yetkisiz katýlma
MADDE 433 - (1) Oy hakkýnýn kullanýlmasýna iliþkin sýnýrlamalarý dolanmak veya herhangi

bir þekilde etkisiz býrakmak amacýyla, paylarýn veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin
baþkasýna verilmesi geçersizdir.

(2) Yetkisiz katýlmalarla ilgili olarak her paysahibi, toplantý baþkanlýðýna itirazda bulunabilir,
itirazýný ve yönetim kuruluna da itirazda bulunmuþ olduðunu tutanaða geçirtebilir.

III - Oy hakký
1. Ýlke
MADDE 434 - (1) Paysahipleri, oy haklarýný genel kurulda, paylarýnýn toplam itibarî deðeriy-

le orantýlý olarak kullanýr. 1527 nci maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.
(2) Her paysahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkýný haizdir. Þu kadar ki, bir-

den fazla paya sahip olanlara tanýnacak oy sayýsý esas sözleþmeyle sýnýrlandýrýlabilir.
(3) Þirketin finansal durumunun düzeltilmesi sýrasýnda paylarýn itibarî deðerleri indirilmiþse

paylarýn indiriminden önceki itibarî deðeri üzerinden tanýnan oy hakký korunabilir.
(4) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý halka açýk olmayan anonim þirketlerde birikimli oyu bir teblið-

le düzenleyebilir.
2. Oy hakkýnýn doðumu
MADDE 435 - (1) Oy hakký payýn, kanunen veya esas sözleþmeyle belirlenmiþ bulunan en az

miktarýnýn ödenmesiyle doðar.
3. Oydan yoksunluk
MADDE 436 - (1) Paysahibi kendisi, karý veya kocasý, alt ve üstsoyu veya bunlarýn ortaðý ol-

duklarý þahýs þirketleri ya da hâkimiyetleri altýndaki sermaye þirketleri ile þirket arasýndaki kiþisel
nitelikte bir iþe veya iþleme veya herhangi bir yargý kurumu ya da hakemdeki davaya iliþkin olan
müzakerelerde oy kullanamaz.

(2) Þirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kiþiler, yönetim kurulu
üyelerinin ibra edilmelerine iliþkin kararlarda kendilerine ait paylardan doðan oy haklarýný kullanamaz.

IV - Bilgi alma ve inceleme hakký
MADDE 437 - (1) Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yýllýk fa-

aliyet raporu, denetleme raporlarý ve yönetim kurulunun kâr daðýtým önerisi, genel kurulun toplan-
týsýndan en az onbeþ gün önce, þirketin merkez ve þubelerinde, paysahiplerinin incelemesine hazýr
bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yýl süre ile merkezde ve þubeler-
de paysahiplerinin bilgi edinmelerine açýk tutulur. Her paysahibi, gideri þirkete ait olmak üzere ge-
lir tablosuyla bilânçonun bir suretini isteyebilir.
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(2) Paysahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, þirketin iþleri; denetçilerden denetimin ya-
pýlma þekli ve sonuçlarý hakkýnda bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçeve-
sinde þirketin baðlý þirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler özenli, gerçeðe, hesap verme ve dürüst-
lük ilkelerine uygun olmalýdýr.

(3) Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiði takdirde þirket sýrlarýnýn açýklanacaðý veya
korunmasý gereken diðer þirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceði gerekçesi ile reddedilebilir.

(4) Þirketin ticarî defterleriyle yazýþmalarýnýn, paysahibinin sorusunu ilgilendiren kýsýmlarýnýn
incelenebilmesi için, genel kurulun açýk izni veya yönetim kurulunun bu hususta kararý gerekir. Ýzin
alýndýðý takdirde inceleme bir uzman aracýlýðýyla da yapýlabilir.

(5) Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsýz býrakýlan, haksýz olarak reddedilen, ertelenen
ve bu fýkra anlamýnda bilgi alamayan paysahibi, reddi izleyen on gün içinde, diðer hâllerde de ak-
la yatkýn bir süre sonra mahkemeye baþvurabilir. Baþvuru basit muhakeme usulüne göre incelenir.
Mahkeme kararý bilginin genel kurul dýþýnda verilmesi talimatýný ve bunun þeklini de içerebilir.
Mahkeme kararý kesindir.

(6) Bilgi alma ve inceleme hakký, esas sözleþmeyle ve þirket organlarýndan birinin kararýyla
kaldýrýlamaz ve sýnýrlandýrýlamaz.

V - Özel denetim isteme hakký
1. Genel kurulun kabulü
MADDE 438 - (1) Her paysahibi, paysahipliði haklarýnýn kullanýlabilmesi için gerekli olduðu

takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakký daha önce kullanýlmýþsa, belirli olaylarýn özel bir dene-
timle açýklýða kavuþturulmasýný, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

(2) Genel kurul istemi onaylarsa, þirket veya her bir paysahibi otuz gün içinde, þirket merkezi-
nin bulunduðu yerdeki ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasýný isteyebilir.

2. Genel kurulun reddi
MADDE 439 - (1) Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az

onda birini, halka açýk anonim þirketlerde yirmide birini oluþturan paysahipleri veya paylarýnýn iti-
barî deðeri toplamý en az birmilyon Türk Lirasý olan paysahipleri üç ay içinde mahkemeden özel
denetçi atamasýný isteyebilir.

(2) Dilekçe sahiplerinin, kurucularýn veya þirket organlarýnýn, kanunu veya esas sözleþmeyi
ihlâl ederek, þirketi veya paysahiplerini zarara uðrattýklarýný, ikna edici bir þekilde ortaya koymala-
rý hâlinde özel denetçi atanýr.

3. Atama
MADDE 440 - (1) Mahkeme, þirketi ve istem sahiplerini dinledikten sonra kararýný verir.
(2) Mahkeme istemi yerinde görürse, istem çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek bir

veya birden fazla baðýmsýz uzmaný görevlendirir. Mahkemenin kararý kesindir.

4. Görev
MADDE 441 - (1) Özel denetim, amaca yararlý bir süre içinde ve þirket iþleri gereksiz yere ak-

satýlmaksýzýn yapýlmalýdýr.
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(2) Yönetim Kurulu, þirketin defterlerinin, yazýþmalarý dâhil yazýlarýnýn, kasa, kýymetli evrak
ve mallar baþta olmak üzere, varlýklarýnýn incelenmesine izin verir.

(3) Kurucular, organlar, vekiller, çalýþanlar, kayyýmlar ve tasfiye memurlarý önemli olgular ko-
nusunda özel denetçiye bilgi vermekle yükümlüdür. Ýhtilaf hâlinde kararý mahkeme verir. Mahke-
menin kararý kesindir.

(4) Özel denetçi, þirketin özel denetimin sonuçlarýna iliþkin görüþünü alýr.
(5) Özel denetçi sýr saklamakla yükümlüdür.
5. Rapor
MADDE 442 - (1) Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkýnda, þirketin sýrlarýný da koruyarak,

mahkemeye ayrýntýlý bir rapor verir.
(2) Mahkeme, raporu þirkete teblið eder ve þirketin, raporun açýklanmasýnýn þirket sýrlarýný ve-

ya þirketin korunmaya deðer diðer menfaatlerini zarara uðratýp uðratmayacaðýna ve bu sebeple is-
tem sahiplerine sunulmamasýna iliþkin istemi hakkýnda karar verir.

(3) Mahkeme, þirket ve istem sahiplerine, ayýklanan rapor hakkýnda, deðerlendirmeleri bildir-
mek ve ek soru sormak olanaðýný tanýr.

6. Ýþleme konulma ve açýklama
MADDE 443 - (1) Yönetim kurulu, raporu ve buna iliþkin deðerlendirmeleri, ilk genel kurula

sunar.
(2) Her paysahibi, genel kurul toplantýsýný izleyen bir yýllýk süre içinde þirketten raporun ve yö-

netim kurulunun görüþünün bir suretinin verilmesini isteyebilir.
7. Giderler
MADDE 444 - (1) Mahkeme, özel denetçi atanmasýný kabul etmiþse, þirketçe ödenmesi gere-

ken avansý ve giderleri belirtir. Özel hâl ve þartlarýn haklý göstermesi hâlinde giderler kýsmen veya
tamamen istem sahiplerine yükletilebilir.

(2) Genel Kurul özel denetçinin atanmasýna karar vermiþse giderler þirkete ait olur.
G) Genel kurul kararlarýnýn iptali
I - Ýptal sebepleri
MADDE 445 - (1) 446 ncý maddede belirtilen kiþiler, kanun veya esas sözleþme hükümlerine ve

özellikle dürüstlük kurallarýna aykýrý olan genel kurul kararlarý aleyhine, karar tarihinden itibaren üç
ay içinde, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davasý açabilirler.

II - Ýptal davasý açabilecek kiþiler
MADDE 446 - (1) a) Toplantýda hazýr bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti-

ni tutanaða geçirten,
b) Toplantýda hazýr bulunsun veya bulunmasýn, olumsuz oy kullanmýþ olsun veya olmasýn; çað-

rýnýn usulü dairesinde yapýlmadýðýný; gündemin gereði gibi ilân edilmediðini; genel kurula katýlma
yetkisi bulunmayan kiþilerin toplantýya katýldýðýný ve bunun karara etkili olduðunu iddia eden,

c) Yönetim kurulu ve
d) Kararlarýn yerine getirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin kiþisel sorumluluðuna sebep ola-

caksa bunlarýn her biri
iptal davasý açabilir.
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H) Butlan

MADDE 447 - (1) Genel kurulun, özellikle;

a) Paysahibinin genel kurula katýlma, en az oy, dava ve kanunen vazgeçilemez nitelikte hakla-
rýný sýnýrlandýran veya ortadan kaldýran,

b) Paysahibinin bilgi alma, inceleme ve denetim haklarýný, kanunen izin verilen ölçü dýþýnda sý-
nýrlandýran ve

c) Anonim þirketin temel yapýsýný bozan veya sermayenin korunmasý hükümlerine aykýrý olan

kararlarý bâtýldýr.

I) Çeþitli hükümler

I - Ýlân, güvence ve kanun yolu

MADDE 448 - (1) Yönetim kurulu iptal veya hükümsüzlük davasýnýn açýldýðýný ve duruþma
gününü usulen ilân eder.

(2) Ýptal davasýnda üç aylýk hak düþüren sürenin sona ermesinden önce duruþmaya baþlanamaz.
Birden fazla iptal davasý açýldýðý takdirde davalar birleþtirilerek görülür.

(3) Mahkeme, þirketin istemi üzerine olasý zararlarýna karþý davacýlarýn güvence göstermesine
karar verebilir. Güvencenin nitelik ve miktarýný mahkeme belirler.

(4) Sermayesi dörtyüzbin Türk Lirasýndan fazla olan anonim þirketlerde genel kurul kararlarý-
nýn iptaline iliþkin mahkeme kararlarý aleyhine temyiz yoluna gidilebilir.

II - Kararýn yürütülmesinin geri býrakýlmasý

MADDE 449 - (1) Genel kurul kararý aleyhine iptal veya hükümsüzlük davasý açýldýðý takdir-
de mahkeme, yönetim kurulu üyelerinin görüþünü aldýktan sonra, dava konusu kararýn yürütülme-
sinin geri býrakýlmasýna karar verebilir.

III - Kararýn etkisi

MADDE 450 - (1) Genel kurul kararýnýn iptaline veya hükümsüzlüðüne iliþkin olan karar, ke-
sinleþtikten sonra bütün paysahipleri hakkýnda hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararýn bir su-
retini derhal ticaret siciline tescil ettirmek ve web sitesine koymak zorundadýr.

IV - Kötüniyetle iptal davasý açanlarýn sorumluluðu

MADDE 451 - (1) Genel kurulun kararý aleyhine, kötüniyetle iptal ve hükümsüzlük davasý
açýldýðý takdirde, davacýlar bu yüzden þirketin uðradýðý zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Esas Sözleþmenin Deðiþtirilmesi

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Genel Olarak

A) Ýlke

MADDE 452 - (1) Genel kurul, aksine esas sözleþmede hüküm bulunmadýðý takdirde, kanun-
da öngörülen þartlara uyarak, esas sözleþmenin bütün hükümlerini deðiþtirebilir; müktesep ve vaz-
geçilmez haklar saklýdýr.
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B) Usul

I - Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izni ve genel kurul kararý

MADDE 453 - (1) Genel kurul, esas sözleþmenin deðiþtirilmesi için toplantýya çaðýrýldýðý tak-
dirde; 333 üncü madde uyarýnca Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izninin alýnmasýnýn gerekli olduðu
þirketlerde izni alýnmýþ, diðer þirketlerde, yönetim kurulunca karara baðlanmýþ bulunan deðiþiklik
taslaðýnýn, deðiþtirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn birinci
cümlesinde belirtildiði þekilde ilâný gerekir. Genel kurulun kararýna 421 inci maddede öngörülen ni-
saplar uygulanýr.

II - Ýmtiyazlý paysahipleri genel kurulu

MADDE 454 - (1) Genel kurulca, esas sözleþmenin deðiþtirilmesine dair verilen karar, imti-
yazlý paysahiplerinin haklarýný ihlâl edecek nitelikte ise, bu karar adý geçen paysahiplerinin yapa-
caklarý özel bir toplantýda verecekleri diðer bir kararla onaylanmadýkça uygulanamaz.

(2) Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararýnýn ilân edildiði tarihten itibaren bir ay içinde özel
kurulu toplantýya çaðýrýr. Aksi hâlde, her imtiyazlý paysahibi yönetim kurulunun çaðrý süresinin son
gününden baþlamak üzere, onbeþ gün içinde, bu kurulun toplantýya çaðýrýlmasýný yetkili mahkeme-
den isteyebilir.

(3) Özel kurul imtiyazlý paylarý temsil eden sermayenin yüzde altmýþýnýn çoðunluðuyla topla-
nýr ve toplantýda temsil edilen paylarýn çoðunluðuyla karar alýr. Ýmtiyazlý paysahiplerinin haklarýnýn
ihlâl edildiði sonucuna varýlýrsa kararda gerekçe belirtilir.

(4) Genel kurulda, imtiyazlý paylarýn sahip veya temsilcileri, esas sözleþmenin deðiþtirilmesi-
ne, bir önceki fýkrada öngörülen toplantý ve karar nisabýna uygun olarak olumlu oy vermiþlerse ay-
rýca özel toplantý yapýlmaz.

(5) Çaðrýya raðmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararý onaylanmýþ sayýlýr.

(6) Özel kurul toplantýsýnda, Kanunun 407 nci maddesinin üçüncü fýkrasý çerçevesinde, komi-
ser de hazýr bulunur ve tutanaðý imzalar.

(7) Yönetim kurulu, özel kurulun onaylamama kararý aleyhine, karar tarihinden itibaren bir ay
içinde, genel kurul kararýnýn söz konusu kararýnýn paysahiplerinin haklarýný ihlâl etmediði gerekçe-
si ile, bu kararýn iptali ile genel kurul kararýnýn tescili davasýný, þirketin merkezinin bulunduðu yer
asliye ticaret mahkemesinde açabilir.

(8) Ýptal davasý, genel kurul kararýnýn onaylanmasýna karþý oy kullananlara karþý yöneltilir.

III - Tescil

MADDE 455 - (1) Esas sözleþmenin deðiþtirilmesine iliþkin genel kurul kararý, yönetim kuru-
lu tarafýndan, þirket merkezinin ve þubelerinin bulunduðu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrýca
ilâna baðlý hususlar ilân ettirilir; tescil ve ilân edilen karar þirketin web sitesine konulur. Deðiþtir-
me kararý üçüncü kiþilere karþý tescilden önce hüküm ifade etmez.
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ÝKÝNCÝ AYIRIM
Özel Deðiþiklikler

A) Sermayenin artýrýlmasý
I - Ortak hükümler
1. Genel olarak
MADDE 456 - (1) Ýç kaynaklardan yapýlan artýrým hariç, paylarýn nakdî bedelleri tamamen

ödenmediði sürece sermaye arttýrýlamaz. Sermayeye oranla önemli sayýlmayan tutarlarýn ödenme-
miþ olmasý sermaye artýrýmýný engellemez.

(2) Artýrýma, esas sermaye sisteminde 453 üncü maddeye göre genel kurul; kayýtlý sermaye sis-
teminde, 460 ýncý madde gereðince, yönetim kurulu karar verir. Esas sözleþmenin ilgili hükümleri-
nin, gerekli olduðu hâllerde izni alýnmýþ bulunan deðiþik þekli, genel kurulda deðiþtirilerek kabul
edilmiþse, bunun Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca onaylanmasý þarttýr.

(3) Artýrým, genel kurul kararý tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediði takdirde, ge-
nel kurul veya yönetim kurulu kararý ve alýnmýþsa izin geçersiz hâle gelir ve 345 inci maddenin ikin-
ci fýkrasý uygulanýr.

(4) 353 ve 354 üncü maddeler ile 355 inci maddenin birinci fýkrasý tüm sermaye artýrýmý türle-
rine kýyas yoluyla uygulanýr.

(5) Sermayenin artýrýlmasý kararýnýn tesciline, aþaðýdaki özel hükümler saklý kalmak kaydýyla,
455 inci madde uygulanýr.

2. Yönetim kurulunun beyaný
MADDE 457 - (1) Yönetim kurulu tarafýndan sermaye artýrýmýnýn türüne göre bir beyan imza-

lanýr. Beyan; bilgiyi açýk, eksiksiz, doðru ve dürüst bir þekilde verme ilkesine göre hazýrlanýr.

(2) Beyanda;

a) Nakdî sermaye konuluyorsa; artýrýlan kýsmýn tamamen taahhüt edildiði, kanun veya esas söz-
leþme gereðince ödenmesi gerekli tutarýn ödendiði; aynî sermaye konuluyor veya bir ayýn devralý-
nýyorsa bunlara verilecek karþýlýðýn uygun olduðu ve 349 uncu maddede yer alan hususlarýn somut
olayda mevcut bulunmasý hâlinde bunlara iliþkin açýklamalar; devralýnan aynî sermaye, aynîn türü,
deðerlendirmenin yöntemi, isabeti ve haklýlýðý; bir borcun takasý sözkonusu ise, bu borcun varlýðý,
geçerliliði ve takas edilebilirliði; sermayeye dönüþtürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe ta-
sarruf olunabilirliði; gerekli organlarýn ve kurumlarýn onaylarýnýn alýndýðý; kanunî ve idarî gerekli-
liklerin yerine getirildiði; rüçhan haklarý sýnýrlandýrýlmýþ veya kaldýrýlmýþsa bunun sebepleri, mikta-
rý ve oraný; kullanýlmayan rüçhan haklarýnýn kimlere, niçin ne fiyatla verildiði hakkýnda, belgeli ve
gerekçeli açýklamalar yer alýr.

b) Ýç kaynaklardan yapýlan sermaye artýrýmýnýn hangi kaynaklardan karþýlandýðý, bu kaynakla-
rýn gerçekliði ve þirket malvarlýðý içinde varolduklarý konusunda garanti verilir.

c) Þartlý sermaye artýrýmýnýn ve uygulamasýnýn kanuna uygunluðu belirtilir.

d) Sermaye artýrýmýný inceleyen iþlem denetçisi ile hizmet sunanlara ve diðer kimselere ödenen
ücretler, saðlanan menfaatler hakkýnda, emsalleriyle karþýlaþtýrma yapýlarak, bilgi verilir.
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3. Denetleme raporu

MADDE 458 - (1) Yönetim kurulunca atanmýþ bir iþlem denetçisi tarafýndan verilen sermaye
artýrýmý raporunda, artýrým iþlemlerine ve yönetim kurulu beyanýna iliþkin inceleme ve denetlemele-
rin sonuçlarý açýkça gösterilir; Kanuna ve Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygunluk veya aykýrýlýk
hususlarýnda görüþ açýklanýr. Raporun içeriðine 351 inci madde hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.

II - Sermaye taahhüdü yoluyla artýrým

1. Esas sermaye sisteminde

MADDE 459 - (1) Artýrýlan sermayeyi temsil eden paylarýn tamamý ya deðiþik esas sözleþme-
de veya iþtirak taahhütnamelerinde taahhüt edilir.

(2) Ýþtirak taahhüdü, yeni pay almaya iliþkin 461 inci madde çerçevesinde, kayýtsýz þartsýz ve
yazýlý olarak yapýlýr. Ýþtirak taahhütnamesi, taahhütnamenin verilmesine sebep olan sermaye artýrý-
mý belirtilerek; taahhüt edilen paylarýn sayýlarýný, itibarî deðerlerini, cinslerini, gruplarýný, peþin
ödenen tutarý, taahhütle baðlý olunulan süreyi ve varsa çýkarma primi ile taahhüt sahibinin imzasýný
içerir.

(3) Bu tür sermaye artýrýmýnda nakdî sermaye taahhüdüne Kanunun 341 inci; aynî sermaye ko-
nulmasýna 342 ve 343 üncü; bedellerin ödenmesine 344 ve 345 inci, halka arz edilecek paylara 346
ncý; ihraç edilecek paylara 347 nci madde kýyas yoluyla uygulanýr.

2. Kayýtlý sermaye sisteminde

MADDE 460 - (1) Halka açýk olmayan bir anonim þirkette, ilk veya deðiþtirilmiþ esas sözleþ-
me ile, esas sözleþmede belirlenen kayýtlý sermaye tavanýna kadar, sermayeyi artýrma yetkisi, yöne-
tim kuruluna tanýdýðý takdirde, bu kurul, sermaye artýrýmýný, bu kanundaki hükümlere göre ve esas
sözleþmede öngörülen yetki sýnýrlarý içinde gerçekleþtirebilir.

(2) Sermayenin artýrýlabilmesi için, yönetim kurulu, esas sözleþmenin sermayeye iliþkin hü-
kümlerinin; 333 üncü madde, uyarýnca gerekli olmasý hâlinde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan iz-
ni alýnmýþ þekillerini, sermayenin artýrýlmasýna iliþkin kararýný, imtiyazlý paylara ve rüçhan hakký sý-
nýrlamalarýný, prime iliþkin kayýtlarý ve bunun uygulanmasý için kurallarý, esas sözleþmede öngörül-
düðü þekilde ilân eder. Yönetim kurulu, bu kararýnda; artýrýlan sermayenin tutarýný, çýkarýlacak ye-
ni paylarýn itibarî deðerlerini, sayýlarýný, cinslerini, primli ve imtiyazlý olup olmadýklarýný, yeni pay
alma hakkýnýn sýnýrlandýrýlýp sýnýrlandýrýlmadýðýný, kullanýlma þartlarý ile süresini belirtir ve bu hu-
suslarla kamuyu aydýnlatma ilkesi yönünden gerekli olan diðer konularda bilgi verir.

(3) Çýkarýlacak yeni paylarýn taahhüdü, ödenmesi gereken en az nakdî tutar, aynî sermaye ko-
nulmasý ve diðer konular hakkýnda 459 uncu madde hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.

(4) Yönetim kurulunun, imtiyazlý veya itibarî deðerinin üzerinde pay çýkarabilmesi ve paysa-
hiplerinin yeni pay alma haklarýný sýnýrlandýrabilmesi için esas sözleþmeyle yetkilendirilmiþ olmasý
þarttýr.

(5) Yönetim kurulu kararlarý aleyhine, paysahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, 445 inci mad-
dede öngörülen sebeplerin varlýðý hâlinde kararýn ilâný tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davasý
açabilirler. Bu davaya 448 ilâ 451 inci maddeler kýyas yoluyla uygulanýr.
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(6) Sermaye artýrýmýnýn yukarýdaki hükümlere uygun olarak gerçekleþtirilmesinden sonra, çý-
karýlmýþ sermayeyi gösteren esas sözleþmenin sermaye maddesinin yeni þekli, yönetim kurulunca
tescil ettirilir.

(7) Sermaye Piyasasý Kanununun halka açýk anonim þirketlere iliþkin hükümleri saklýdýr.
3. Yeni pay alma (rüçhan) hakký
MADDE 461 - (1) Her paysahibi, yeni çýkarýlan paylarý, þirket sermayesindeki paylarýnýn ser-

mayeye oranýna göre, alma hakkýný haizdir.
(2) Genel kurulun sermaye artýrýmýna iliþkin kararý ile, paysahibinin rüçhan hakký, ancak hak-

lý sebeplerin varlýðýnda ve esas sermayenin yüzde altmýþýnýn olumlu oyu ile sýnýrlandýrýlabilir ve
kaldýrýlabilir. Özellikle, iþletmelerin, iþletme kýsýmlarýnýn, iþtiraklerin devralýnmasý ve iþçilerin þir-
kete katýlmalarý haklý sebep kabul olunur. Rüçhan hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasý ve kaldýrýlmasý ile, hiç
kimse haklý görülmeyecek þekilde, yararlandýrýlamaz veya kayba uðratýlamaz. Nisaba iliþkin þart dý-
þýnda bu hüküm kayýtlý sermaye sisteminde yönetim kurulu kararýna da uygulanýr.

(3) Yönetim kurulu yeni pay alma hakkýnýn kullanýlabilmesi için bu konuda yapacaðý ilânlar-
da en az onbeþ gün süre verir.

(4) Rüçhan hakký devredilebilir.
(5) Þirket, rüçhan hakký tanýdýðý paysahiplerinin, bu haklarýný kullanmalarýný, nama yazýlý pay-

larýn devredilmelerinin esas sözleþmeyle sýnýrlandýrýlmýþ olduðunu ileri sürerek engelleyemez.
III - Ýç kaynaklardan sermaye artýrýmý
MADDE 462 - (1) Esas sözleþme veya genel kurul kararýyla ayrýlmýþ ve belirli bir amaca öz-

gülenmemiþ yedek akçeler ile, kanunî yedek akçelerin serbestçe kullanýlabilen kýsýmlarý ve mevzu-
atýn bilânçoya konulmasýna ve sermayeye eklenmesine izin verdiði fonlar sermayeye dönüþtürüle-
rek sermaye, iç kaynaklardan artýrýlabilir.

(2) Sermayenin artýrýlan kýsmýný, iç kaynaklardan karþýlayan tutarýn þirket bünyesinde gerçek-
ten varolduðu, onaylanmýþ yýllýk bilânço ve iþlem denetçisinin vereceði açýk ve yazýlý bir beyanla
doðrulanýr. Bilânço tarihinin üzerinden altý aydan fazla zaman geçmiþ olduðu takdirde, yeni bir
bilânço çýkarýlmasý ve bunun iþlem denetçisi tarafýndan onaylanmýþ olmasý þarttýr.

(3) Bilânçoda sermayeye eklenmesine mevzuatýn izin verdiði fonlarýn bulunmasý hâlinde, bu
fonlar sermayeye dönüþtürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artýrýlamaz. Hem bu
fonlarýn sermayeye dönüþtürülmesi hem de, ayný zamanda ve ayný oranda sermayenin taahhüt edil-
mesi yoluyla sermayenin artýrýlmasý caizdir. Artýrým genel kurul veya yönetim kurulu kararýnýn ve
esas sözleþmenin ilgili maddelerinin deðiþik þeklinin tescili ile kesinleþir. Tescil ile o anda mevcut
paysahipleri mevcut paylarýnýn sermayeye oranýna göre bedelsiz paylarý kendiliðinden iktisap eder-
ler. Bedelsiz paylar üzerindeki hak kaldýrýlamaz ve sýnýrlandýrýlamaz; bu haktan vazgeçilemez.

IV - Þarta baðlý sermaye artýrýmý
1. Ýlke
MADDE 463 - (1) Genel kurul, esas sözleþmede, yeni çýkarýlan tahviller veya benzeri borçlan-

ma araçlarý nedeniyle, þirketten veya topluluk þirketlerinden alacaklý olanlara veya çalýþanlara, de-
ðiþtirme veya alým haklarýný kullanmak yoluyla yeni paylarý edinmek hakký saðlamak suretiyle, ser-
mayenin þarta baðlý artýrýlmasýna karar verebilir.
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(2) Sermaye, deðiþtirme veya alým hakký kullanýldýðý ve sermaye borcu takas veya ödeme yo-
luyla yerine getirildiði anda ve ölçüde kendiliðinden artar.

2. Sýnýrlar

MADDE 464 - (1) Þartlý olarak artýrýlan sermayenin toplam itibarî deðeri sermayenin yarýsýný
aþamaz.

(2) Yapýlan ödeme, en az, nominal deðere eþit olmalýdýr.

3. Esas sözleþme dayanaðý

MADDE 465 - (1) Esas sözleþme;

a) Þarta baðlý sermaye artýrýmýnýn itibarî deðerini;

b) Paylarýn sayýlarýný, itibarî deðerlerini, türlerini;

c) Deðiþtirme veya alým hakkýndan yararlanabilecek gruplarý;

d) Mevcut paysahiplerinin rüçhan haklarýnýn kaldýrýlmýþ bulunduðunu ve bunun miktarýný;

e) Belli pay gruplarýna tanýnacak imtiyazlarý;

f) Yeni nama yazýlý paylarýn devrine iliþkin sýnýrlamalarý

içerir.

(2) Tahviller ve benzeri borçlanma araçlarýna baðlý deðiþtirme ve alým haklarý içeren tahviller
veya benzeri borçlar, öncelikle paysahiplerine önerilmiyorsa, esas sözleþme ayrýca;

a) Deðiþtirme veya alým haklarýnýn kullanýlma þartlarýný ve

b) Ýhraç bedelinin hesaplanmasýna iliþkin esaslarý

da açýklar.

(3) Þarta baðlý sermaye artýrýmýna iliþkin esas sözleþme hükmünün tescilinden önce tanýnmýþ
bulunan deðiþtirme ve alým haklarý bâtýldýr.

4. Paysahiplerinin korunmasý

MADDE 466 - (1) Þarta baðlý sermaye artýrýmýnda, tahvillere ve benzeri borçlara baðlý olarak
deðiþtirme ve alým haklarý içeren senetler ihraç edildiði takdirde, bunlar önce, mevcut paylarý ora-
nýnda, paysahiplerine önerilir.

(2) Bu önerilme hakký, haklý sebeplerin varlýðýnda kaldýrýlabilir veya sýnýrlandýrýlabilir.

(3) Þarta baðlý sermaye artýrýmý için gerekli olan rüçhan ve önerilme haklarýnýn kaldýrýlmasý ve-
ya sýnýrlandýrýlmasýndan dolayý, hiç kimse haklý görülmeyecek bir þekilde yararlandýrýlamaz veya
kayba uðratýlamaz.

5. Deðiþtirme veya alým hakkýný haiz bulunan kiþilerin korunmasý

MADDE 467 - (1) Kendilerine nama yazýlý paylarý iktisap etme hakký tanýnmýþ bulunan deðiþ-
tirme veya alým hakkýný haiz alacaklýlar veya çalýþanlar, bu tür paylarýn devirlerinin sýnýrlandýrýlmýþ
olduðu gerekçesiyle, söz konusu haklarý kullanmaktan engellenemezler; meðerki, bu husus, esas
sözleþmede ve izahnamede saklý tutulmuþ olsun.
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(2) Deðiþtirme veya alým haklarý, sermaye artýrýmý yapýlmasý, yeni deðiþtirme veya alým hak-
larý tanýnmasý veya baþka bir yolla kayba uðratýlamaz; meðerki, deðiþtirme fiyatý indirilmiþ veya
hak sahiplerine uygun bir denkleþtirme saðlanmýþ ya da ayný þekilde, paysahiplerinin haklarý da
kayba uðratýlmýþ olsun.

6. Sermaye artýrýmýnýn gerçekleþtirilmesi
a) Haklarýn kullanýlmasý; sermaye taahhüdü
MADDE 468 - (1) Deðiþtirme ve alým haklarý, esas sözleþmenin þarta baðlý sermaye artýrýmý-

na iliþkin hükmüne gönderme yapan ve yazýlý bir beyan ile kullanýlýr; mevzuat, ihraç izahnamesinin
yayýnlanmasýný gerekli gördüðü takdirde, buna da göndermede bulunulur.

(2) Taahhüdün ifasý, para yatýrýlmasý veya takas yoluyla, mevduat kabulüne yetkili bir banka
aracýlýðýyla gerçekleþtirilir.

(3) Paysahipliði haklarý sermaye taahhüdünün ifasý ile doðar.

b) Uygunluðun doðrulanmasý
MADDE 469 - (1) Hesap döneminin kapanmasýndan sonra veya yönetim kurulunun istemi

üzerine daha önce, bir iþlem denetçisi yeni paylarýn ihracýnýn kanuna, esas sözleþmeye ve gereðin-
de ihraç izahnamesine uygun olup olmadýðýný inceler.

(2) Uygunluk hâlinde iþlem denetçisi bunu yazýlý olarak doðrular.

c) Esas sözleþmenin uygun duruma getirilmesi
MADDE 470 - (1) Ýþlem denetçisinin yazýlý doðrulamasýný aldýktan sonra, yönetim kurulu, ser-

maye artýrýmý beyannamesinde; yeni çýkarýlan paylarýn sayýsýný, itibarî deðerini, türlerini, belirli
gruplara tanýnan imtiyazlarý veya hesap döneminin sonundaki veya denetleme tarihindeki sermaye-
nin durumunu belirler. Yönetim kurulu esas sözleþmeyi mevcut duruma uyarlar.

(2) Yönetim kurulu beyannamede, denetleme doðrulamasýnýn kanunda öngörülen bilgileri içer-
diðini tespit eder.

d) Ticaret siciline tescil
MADDE 471 - (1) Yönetim kurulu hesap döneminin kapanmasýndan itibaren en geç üç ay için-

de, esas sözleþme deðiþikliðini ticaret siciline tescil ettirir; sermaye artýrýmýna iliþkin yönetim kuru-
lu beyannamesini ile denetleme doðrulamasýný sicile tevdi olunur.

7. Esas sözleþmeden çýkarma
MADDE 472 - (1) Deðiþtirme ve alým haklarý sona erip bu husus iþlem denetçisi tarafýndan

bir raporla doðrulanýnca, yönetim kurulu, þarta baðlý sermaye artýrýmýna iliþkin hükmü esas sözleþ-
meden çýkarýr. Yönetim kurulu beyannamede, denetçinin raporunu gerekli kayýtlarý içerdiðini tespit
eder. Hüküm sicilde de terkin edilir.

B) Esas sermayenin azaltýlmasý
I - Karar
MADDE 473 - (1) Bir anonim þirket sermayesini azaltarak, azaltýlan kýsmýn yerine geçmek

üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çýkarmýyorsa, genel kurul, esas sözleþmenin gerek-
tiði þekilde deðiþtirilmesini karara baðlar.
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(2) Ýþlem denetçisinin raporuyla, sermayenin azaltýlmasýna raðmen þirket alacaklýlarýnýn hakla-
rýný tamamen karþýlayacak miktarda aktifin þirkette varlýðý belirlenmiþ olmadýkça sermayenin azal-
týlmasýna karar verilmez.

(3) Genel kurulun kararýna 421 inci maddenin dördüncü fýkrasýnýn birinci bendi uygulanýr. Kararda
iþlem denetçisi raporunun sonucu açýklanarak sermayenin azaltýlmasýnýn ne tarzda yapýlacaðý gösterilir.

(4) Esas sermayenin azaltýlmasý sebebiyle kayýtlara göre doðacak defter kârý sadece paylarýn
yok edilmesinde (itfasýnda) kullanýlabilir.

(5) Sermaye hiçbir suretle 332 nci madde ile belirlenen en az tutardan aþaðý indirilemez.

II - Alacaklýlara çaðrý

MADDE 474 - (1) Genel kurul esas sermayenin azaltýlmasýna karar verdiði takdirde, yönetim
kurulu, bu kararý þirketin web sitesine koyduktan baþka, 37 nci maddede anýlan gazetede ve ayný za-
manda esas sözleþmede öngörüldüðü þekilde, yediþer gün arayla, üç defa ilân eder. Ýlânda alacaklý-
lara, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki üçüncü ilândan itibaren iki ay içinde, alacaklarýný bildire-
rek bunlarýn ödenmesini veya güvence altýna alýnmasýný isteyebileceklerini bildirilir. Þirketçe bili-
nen alacaklýlara ayrýca çaðrý mektuplarý gönderilir.

(2) Sermaye, zararlar sonucunda bilânçoda oluþan bir açýðý kapatmak amacýyla ve bu açýklar
oranýnda azaltýlacak olursa, yönetim kurulunca alacaklýlarý çaðýrmaktan ve bunlarýn haklarýnýn
ödenmesinden veya güvence altýna alýnmasýndan vazgeçilebilir.

III - Kararlarýn yerine getirilmesi

MADDE 475 - (1) Sermaye, ancak alacaklýlara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edi-
len alacaklarýn ödenmesinden veya güvence altýna alýnmasýndan sonra azaltýlabilir.

(2) Azaltma kararýnýn uygulanabilmesi için, pay senetleri miktarýnýn, deðiþtirme veya damga-
lama yoluyla ya da diðer bir þekilde azaltýlmasýnýn gerekli olduðu hâllerde ve bu husus için yapýlan
ihtara raðmen geri verilmeyen pay senetleri þirketçe iptal edilebilir. Tebliðde þirkete geri verilme-
yen senetlerin iptal edilecekleri yazýlýr.

(3) Paysahiplerinin, deðiþtirilmek üzere þirkete geri verdikleri pay senetlerinin miktarý, karar
gereðince deðiþtirmeye yetmezse, bu senetler iptal olunarak bunlarýn karþýlýðýnda verilmesi gereken
yeni senetler satýlýp paylarýna düþen miktar þirkette saklanýr.

(4) Yukarýdaki fýkralarla, 473 üncü ve 474 üncü maddelerde yazýlý þartlara uyulmuþ olduðunu
gösteren belgeler ibraz edilmedikçe esas sermayenin azaltýlmasýna dair karar ve sermayenin gerçek-
ten azaltýlmýþ olmasý olgusu ticaret siciline tescil olunamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Pay

A) Genel hükümler
I - Asgarî itibarî deðer
MADDE 476 - (1) Paylarýn itibarî deðeri en az bir kuruþtur. Bu deðer ancak birer kuruþ olarak

yükseltilebilir. Anýlan itibarî deðer Bakanlar Kurulunca yüz katýna kadar artýrýlabilir.
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(2) Birinci fýkraya aykýrý olarak çýkarýlan paylar geçersizdir; ancak pay için yapýlan ödemeden
doðan haklar saklýdýr. Sözkonusu paylarý ihraç edenler, zarar verdikleri kiþilere karþý müteselsilen
sorumludur. Zamanaþýmý hakkýnda 560 ýncý madde uygulanýr.

(3) Zora giren þirketin finansal durumunun iyileþtirilmesi amacýyla payýn itibarî deðeri bir ku-
ruþtan fazla olduðu takdirde bir yeni kuruþa kadar indirilebilir.

II - Paylarýn bölünememesi

MADDE 477 - (1) Pay þirkete karþý bölünemez. Bir payýn birden fazla sahibi bulunduðu tak-
dirde, bunlar þirkete karþý haklarýný ancak ortak bir temsilci aracýlýðýyla kullanabilirler. Böyle bir
temsilci atamadýklarý takdirde, þirketçe söz konusu payýn maliklerinden birine yapýlacak tebligat tü-
mü hakkýnda geçerli olur.

(2) Genel kurul, sermaye tutarý ayný kalmak þartýyla, esas sözleþmeyi deðiþtirmek suretiyle,
paylarý, asgarî itibarî deðer hükmüne uyarak, itibarî deðerleri daha küçük olan paylara bölmek ve-
ya paylarý itibarî deðerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleþtirmek yetkisini haizdir. Þu kadar
ki, paylarýn birleþtirilebilmesi için her paysahibinin bu iþleme onay vermesi gerekir. Kanunun 476
ncý maddesi saklýdýr.

B) Ýmtiyazlý paylar

I - Taným

MADDE 478 - (1) Ýlk esas sözleþme ile veya esas sözleþme deðiþtirilerek bazý paylara imtiyaz
tanýnabilir.

(2) Ýmtiyaz; kâr payý, tasfiye payý, rüçhan ve oy hakký gibi haklarda paya tanýnan üstün bir hak
veya kanunda öngörülmemiþ yeni bir paysahipliði hakkýdýr.

(3) 360 ýncý madde hükmü saklýdýr.

II - Oyda imtiyazlý paylar

MADDE 479 - (1) Oyda imtiyaz, eþit itibarî deðerdeki paylara farklý sayýda oy hakký verilerek
tanýnabilir.

(2) Bir paya en çok onbeþ oy hakký tanýnabilir. Bu sýnýrlama, kurumsallaþmanýn gerektirdiði ve-
ya haklý bir sebebin ispatlandýðý durumlarda uygulanmaz. Bu iki hâlde, þirketin merkezinin bulun-
duðu yerdeki ticaret mahkemesinin, kurumsallaþma projesini veya haklý sebebi inceleyip, bunlara
baðlý olarak, sýnýrlamadan istisna edilme kararýný vermesi gerekir. Projede yapýlacak her deðiþiklik
mahkeme kararýna baðlýdýr. Kurumsallaþmanýn gerçekleþmeyeceðinin anlaþýldýðý veya haklý sebe-
bin ortadan kalktýðý hâllerde istisna etme kararý mahkeme tarafýndan geri alýnabilir.

(3) Oyda imtiyaz aþaðýdaki kararlarda kullanýlamaz:

a) Esas sözleþme deðiþikliði.

b) Ýþlem denetçilerinin seçimi.

c) Ýbra ve sorumluluk davasý açýlmasý.
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ÝKÝNCÝ AYIRIM
Pay Bedelini Ýfa Borcu ve Ýfa Etmemenin Sonuçlarý

A) Ýlke
MADDE 480 - (1) Kanunda öngörülen istisnalar dýþýnda, esas sözleþmeyle paysahibine, pay

bedelini veya payýn itibarî deðerini aþan primi ifa dýþýnda borç yükletilemez.
(2) Kayýtlý sermaye sistemini kabul eden anonim þirketlerde esas sözleþme ile yönetim kurulu-

na primli pay çýkarma yetkisi tanýnabilir.
(3) Paysahipleri sermaye olarak þirkete verdiklerini geri isteyemezler; tasfiye payýna iliþkin

haklarý saklýdýr.
(4) Pay devirlerinin þirketin onayýna baðlý olduðu hâllerde, esas sözleþmeyle paysahiplerine

sermaye taahhüdünden doðan borçtan baþka, belli zamanlarda tekrarlanan ve konusu para olmayan
edimleri yerine getirmek yükümlülüðü de yüklenebilir. Bu ikincil yükümlülüklerin nitelik ve kap-
samlarý pay senetlerinin veya ilmühaberlerin arkasýna yazýlabilir.

B) Ödemeye çaðrý
MADDE 481 - (1) Paylarýn bedelleri ve varsa prim, yönetim kurulu tarafýndan, esas sözleþmede

baþkaca hüküm bulunmadýðý takdirde, paysahiplerinden ilân yoluyla istenir. Ýlânda, ödenmesi istenen
sermaye borcunun oraný veya tutarý ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapýlacaðý açýkça belirtilir.

(2) Ýkincil yükümlülükler hakkýnda, esas sözleþmede, sözleþme cezasý da öngörülebilir.
C) Temerrüt
I - Sonuçlarý
MADDE 482 - (1) Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen paysahibi, ihtara

gerek olmaksýzýn, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.
(2) Ayrýca, yönetim kurulu, mütemerrit paysahibini, iþtirak taahhüdünden ve yaptýðý kýsmî öde-

melerden doðan haklarýndan yoksun býrakmaya ve sözkonusu payý satýp yerine baþkasýný almaya ve
kendisine verilmiþ pay senedi varsa, bunlarý iptal etmeye yetkilidir. Ýptal edilen pay senetleri ele ge-
çirilemiyorsa iptal kararý 37 nci maddede yazýlý gazetede ve ayrýca esas sözleþmenin öngördüðü þe-
kilde ilân olunur.

(3) Esas sözleþmeyle, paysahipleri, temerrüt hâlinde, sözleþme cezasý ödemekle zorunlu
tutulabilirler.

(4) Þirketin tazminat haklarý saklýdýr.
II - Iskat usulü
MADDE 483 - (1) Kanunun 482 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fýkralarýnýn uygulanabilme-

si için, yönetim kurulu tarafýndan, mütemerrit paysahibine, 37 nci maddede yazýlý gazete ile esas
sözleþmenin öngördüðü þekilde ilân yoluyla þirketin web sitesinde de yayýmlanacak bir mesajla ih-
tarda bulunulur. Bu ihtarda, mütemerrit paysahibinin temerrüde konu olan tutarý bir ay içinde öde-
mesi, aksi hâlde, ilgili paylara iliþkin haklarýndan yoksun býrakýlacaðý ve sözleþme cezasýnýn istene-
ceði bildirilir.

(2) Nama yazýlý pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar, ilân yerine, iadeli taahhütlü mek-
tupla ve web sitesi mesajý ile yapýlýr. Bir aylýk süre mektubun alýndýðý tarihten baþlar.
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(3) Mütemerrit paysahibi, yeni paysahibinin ödemelerinden açýk kalan tutar için þirkete karþý
sorumludur.

(4) 501 inci madde hükmü saklýdýr.

YEDÝNCÝ BÖLÜM
Menkul Kýymetler
BÝRÝNCÝ AYIRIM

Pay senetleri
A) Ortak Hükümler
I - Türler
1. Þartlar
MADDE 484 - (1) Pay senetleri, hamiline veya nama yazýlý olur.
(2) Bedelleri tamamen ödenmemiþ olan paylar için hamiline yazýlý pay senetleri çýkarýlamaz.

Bu hükme aykýrý olarak çýkarýlanlar geçersizdir. Ýyiniyet sahiplerinin tazminat haklarý saklýdýr.

2. Dönüþtürme
MADDE 485 - (1) Esas sözleþmede aksi öngörülmemiþse, payýn türü dönüþtürme yolu ile de-

ðiþtirilebilir. Dönüþtürme esas sözleþmenin deðiþtirilmesiyle yapýlýr. Dönüþtürmenin kanunen öngö-
rüldüðü hâllerde yönetim kurulu gerekli kararý alarak derhal uygular ve bunun esas sözleþmeye yan-
sýtýlmasý giriþimini hemen baþlatýr.

(2) Nama yazýlý pay senetlerinin hamiline yazýlý pay senetlerine dönüþtürülebilmesi için payla-
rýn bedellerinin tamamen ödenmiþ olmasý þarttýr.

II - Pay senedi bastýrýlmasý
MADDE 486 - (1) Þirketin ve sermaye artýrýmýnýn tescilinden önce çýkarýlan paylar geçersiz-

dir; ancak, iþtirak taahhüdünden doðan yükümler geçerliliklerini sürdürür.

(2) Paylar hamiline yazýlý ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamýnýn ödenmesi tarihinden iti-
baren üç ay içinde pay senetlerini bastýrýp paysahiplerine daðýtýr. Yönetim kurulunun hamiline ya-
zýlý pay senetlerinin bastýrýlmasýna iliþkin kararý tescil ve ilân edilir, ayrýca þirketin web sitesine ko-
nulur. Pay senedi bastýrýlýncaya kadar ilmühaber çýkarýlabilir. Ýlmühaberlere kýyas yoluyla nama ya-
zýlý pay senetlerine iliþkin hükümler uygulanýr.

(3) Azlýk istemde bulunursa nama yazýlý pay senedi bastýrýlýp tüm nama yazýlý pay senedi sa-
hiplerine daðýtýlýr.

(4) Tescilden önce pay senedi çýkaran kimse, bundan doðan zararlardan sorumludur.

III - Senetlerin þekli
MADDE 487 - (1) Pay senetlerinin; þirketin unvanýný, sermaye tutarýný, kuruluþun ve çýkarýlan

pay senedinin hangi sermaye tutarýný (ihracý) kapsadýðý ile bunun tescili tarihini, senedin türünü ve
itibarî deðerini, kaç payý içerdiðini belirtmesi ve þirket adýna imza etmeye yetkili olanlardan en az
ikisi tarafýndan imza edilmiþ olmasý þarttýr. Kapalý þirketlerde baský þeklinde imzanýn delikli olma-
sý gerekir.
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(2) Nama yazýlý pay senetlerinin ayrýca; sahiplerinin ad ve soyadýný veya ticaret unvanýný, yer-
leþim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiþ olan miktarýný da açýklamasý gerekir. Bu senetler þirke-
tin pay defterine kaydolunur.

IV - Yýpranmýþ senetler
MADDE 488 - (1) Bir pay senedi veya ilmühaber, tedavülü mümkün olmayacak derecede yýp-

ranmýþ veya bozulmuþsa ya da içeriði veya ayýrt edici özellik ve nitelikleri tereddüde yer býrakma-
yacak tarzda anlaþýlamýyorsa, sahibi, giderlerini peþin ödemek þartýyla, þirketten yeni bir senet ve-
ya ilmühaber istemek hakkýný haizdir.

B) Hamiline yazýlý pay senetleri
MADDE 489 - (1) Hamiline yazýlý pay senetlerinin devri, þirket ve üçüncü kiþiler hakkýnda,

ancak zilyetliðin geçirilmesiyle hüküm ifade eder.

C) Nama yazýlý pay senetlerinde ilke
MADDE 490 - (1) Kanunda veya esas sözleþmede aksi öngörülmedikçe, nama yazýlý paylar,

herhangi bir sýnýrlandýrmaya baðlý olmaksýzýn devredilebilirler.

(2) Hukukî iþlemle devir, ciro edilmiþ nama yazýlý pay senedinin zilyetliðinin devralana geçi-
rilmesiyle yapýlabilir.

D) Devrin sýnýrlandýrýlmasý
I - Kanunî sýnýrlama
MADDE 491 - (1) Bedeli tamamen ödenmemiþ nama yazýlý paylar, ancak þirketin onayý ile

devrolunabilir; meðerki, devir, miras, mirasýn paylaþýmý, eþler arasýndaki mal rejimi hükümleri ve-
ya cebrî icra yoluyla gerçekleþsin.

(2) Þirket, sadece, devralanýn ödeme yeterliliði þüpheli ise ve þirketçe istenen güvence verilme-
miþse onay vermeyi reddedebilir.

II - Esas sözleþmeyle sýnýrlama
1. Ýlkeler
MADDE 492 - (1) Esas sözleþme, nama yazýlý paylarýn ancak þirketin onayýyla devredilebile-

ceðini öngörebilir.

(2) Bu sýnýrlama intifa hakký kurulurken de geçerlidir.

(3) Þirket tasfiyeye girmiþse devredilebilirliðe iliþkin sýnýrlamalar düþer.

2. Borsaya kote edilmemiþ nama yazýlý paylar
a) Red sebepleri
MADDE 493 - (1) Þirket, esas sözleþmede öngörülmüþ, önemli bir sebebi ileri sürerek veya

devredene, paylarýný, baþvurma anýndaki gerçek deðeri ile, kendi veya diðer paysahipleri ya da
üçüncü kiþiler hesabýna almayý önererek, onay istemini reddedebilir.

(2) Paysahipleri çevresinin bileþimine iliþkin esas sözleþme hükümleri, þirketin iþletme konu-
su veya iþletmenin ekonomik baðýmsýzlýðý yönünden onayýn reddini haklý gösteriyorsa, önemli se-
bep oluþturur.
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(3) Bundan baþka, devralan, paylarý kendi adýna ve hesabýna aldýðýný açýkça beyan etmezse þir-
ket, devrin pay defterine kaydýný reddedebilir.

(4) Paylar, miras, mirasýn paylaþýmý, eþler arasýndaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra ge-
reði iktisap edilmiþlerse, þirket, paylarý edinen kiþiye, sadece paylarýný gerçek deðeri ile devralma-
yý önerdiði takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(5) Devralan, paylarýnýn gerçek deðerinin belirlenmesini, þirketin merkezinin bulunduðu yer-
deki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir. Deðerleme giderlerini þirket karþýlar.

(6) Devralan, gerçek deðeri öðrendiði tarihten itibaren bir ay içinde bu fiyatý reddetmezse, þir-
ketin devralma önerisini kabul etmiþ sayýlýr.

(7) Esas sözleþme devredilebilirlik þartlarýný aðýrlaþtýramaz.
b) Hükümleri
MADDE 494 - (1) Devir için gerekli olan onay verilmediði sürece, paylarýn mülkiyeti ve pay-

lara baðlý tüm haklar devredende kalýr.
(2) Paylarýn miras, mirasýn paylaþýmý, eþler arasýndaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra ge-

reði iktisap edilmeleri hâlinde, bunlarýn mülkiyeti ve bunlardan kaynaklanan malvarlýðýna iliþkin
haklar derhal; genel kurula katýlma haklarýyla oy haklarý ise, ancak þirketin onayý ile birlikte devra-
lana geçer.

(3) Þirket, onaylamaya iliþkin istemi, aldýðý tarihten itibaren en geç üç ay içinde reddetmemiþ-
se veya ret haksýzsa, onay verilmiþ sayýlýr.

3. Borsaya kote edilmiþ nama yazýlý paylar
a) Red sebepleri
MADDE 495 - (1) Þirket, borsada kote edilmiþ nama yazýlý paylarý iktisap eden bir kimseyi,

paysahibi olarak tanýmayý, ancak esas sözleþme, iktisap edilebilecek nama yazýlý paylar ile ilgili ola-
rak iktisap edenin paysahibi olarak tanýnacaðý, sermayeyi esas alan ve yüzde ile ifade edilen bir ik-
tisap üst sýnýrý öngörmüþ ve bu üst sýnýr aþýlmýþsa reddedebilir.

(2) Ayrýca istemde bulunmasýna raðmen devralan, paylarý kendi ad ve hesabýna aldýðýný açýkça
beyan etmezse, þirket, paylarýn pay defterine kaydýný reddedebilir.

(3) Borsaya kote nama yazýlý paylarýn, miras, mirasýn paylaþýmý, eþler arasýndaki mal rejimi hü-
kümleri veya cebrî icra yoluyla iktisap edilmeleri hâllerinde, devralanýn paysahibi sýfatýný almasý
reddedilemez.

b) Bildirme yükümü
MADDE 496 - (1) Borsaya kote edilmiþ nama yazýlý paylarýn borsada satýlmalarý hâlinde, Mer-

kezî Kayýt Kuruluþu, Sermaye Piyasasý Kurulunun yapacaðý düzenlemeye uygun olarak devredenin
kimliðini ve satýlan paylarýn sayýsýný þirkete bildirir ve þirketin bunu ekranda görmesini teknik açý-
dan saðlar.

c) Haklarýn geçiþi
MADDE 497 - (1) Borsaya kote nama yazýlý paylar borsada iktisap edildikleri takdirde, pay-

lardan kaynaklanan haklar paylarýn devri ile birlikte devralana geçer. Borsaya kote nama yazýlý pay-
larýn, borsa dýþýnda iktisap edilmeleri hâlinde, sözkonusu haklar, paysahipliði sýfatýnýn þirket tara-
fýndan tanýnmasý için, devralanýn þirkete baþvuruda bulunmasýyla devralana geçer.
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(2) Devralan, þirket tarafýndan tanýnýncaya kadar, paylardan doðan, genel kurula katýlma ve oy
hakkýný ve oy hakkýna baðlý diðer haklarý kullanamaz. Tüm diðer paysahipliði haklarýnýn, özellikle
rüçhan hakkýnýn kullanýlmasýnda, iktisap eden herhangi bir sýnýrlamaya tâbi deðildir.

(3) Þirket tarafýndan henüz tanýnmamýþ bulunan devralanlar, haklarýn geçmesinden sonra, oy
hakkýndan yoksun paysahibi olarak pay defterine yazýlýr. Söz konusu paylar genel kurulda temsil
edilemez.

(4) Red hukuka aykýrý ise þirket, mahkeme kararýnýn kesinleþme tarihinden itibaren, oy hakký-
ný ve buna baðlý haklarý tanýr. Þirket, kendisine herhangi bir kusurun yükletilemeyeceðini ispat ede-
mediði takdirde, devralanýn red nedeniyle uðradýðý zararý gidermekle yükümlüdür.

d) Red süresi
MADDE 498 - (1) Þirket, devralanýn, paysahibi olarak tanýnmasý istemini, istemi aldýðý tarih-

ten itibaren yirmi gün içinde reddetmezse, devralan paysahibi olarak tanýnmýþ sayýlýr.
III - Pay defteri
1. Kayýt
MADDE 499 - (1) Þirket, senede baðlanmamýþ pay ve nama yazýlý pay senedi sahipleriyle, in-

tifa hakký sahiplerini; ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder.
(2) Payýn usulüne uygun olarak devredildiði veya üzerinde intifa hakký kurulduðu ispat edilme-

diði sürece, devralan ve intifa hakký sahibi pay defterine yazýlamaz.
(3) Þirket, kaydýn yapýldýðýný pay senedine iþaret eder.
(4) Þirketle iliþkilerde, sadece pay defterinde kayýtlý bulunan kimse paysahibi ve intifa hakký

sahibi olarak kabul edilir.
2. Kaydýn silinmesi
MADDE 500 - (1) Þirket, iktisap edenin yanlýþ beyaný sonucu pay defterine yapýlan kaydý, il-

gilileri dinleyerek silebilir. Söz konusu kiþilere derhal, silinmeye iliþkin yazýlý bilgi verilir.
3. Bedellerinin tamamý ödenmemiþ nama yazýlý paylar
MADDE 501 - (1) Bedeli tamamen ödenmemiþ bulunan nama yazýlý bir payý iktisap eden kim-

se, pay defterine kaydedilmekle þirkete karþý geri kalan pay bedelini ödemekle yükümlü olur.
(2) Þirketin kurulmasý veya esas sermayenin artýrýlmasý sýrasýnda iþtirak taahhüdünde bulunan

kimse, payýný baþkasýna devrettiði takdirde, bedelin henüz ödenmemiþ olan kýsmý kendisinden iste-
nemez; meðerki, þirketin kuruluþu veya esas sermayenin arttýrýlmasý tarihinden itibaren iki yýl için-
de þirket iflâs etmiþ ve payý iktisap eden kimse paydan doðan haklardan yoksun býrakýlmýþ olsun.

(3) Payýný devreden kimse ikinci fýkra hükmüne tâbi deðilse, iktisap edenin pay defterine kay-
dedilmesiyle borçlarýndan kurtulmuþ olur.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Ýntifa Senetleri

A) Çýkarýlmasý
MADDE 502 - (1) Genel kurul, esas sözleþme uyarýnca veya esas sözleþmeyi deðiþtirerek, be-

deli kanuna uygun olarak yok edilen paylarýn sahipleri, alacaklýlar veya bunlara benzer bir sebeple
þirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çýkarýlmasýna karar verebilir. Bu senetlere 348 inci mad-
de uygulanýr.
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(2) Kurucular için çýkarýlanlar da dâhil olmak üzere, intifa senetleri emre ve hamiline yazýlý
olabilir.

B) Hükümleri

MADDE 503 - (1) Ýntifa senedi sahiplerine paysahipliði haklarý verilemez; ancak, bu kiþilere, net
kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katýlma veya yeni çýkarýlacak paylarý alma haklarý tanýnabilir.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Borçlanma Senetleriyle Alma ve Deðiþtirme Hakkýný Ýçeren Menkul Kýymetler

A) Genel kurul kararýyla

MADDE 504 - (1) Her çeþidi ile tahviller, finansman bonolarý, varlýða dayalý senetler, iskonto
esasý üzerine düzenlenenler de dâhil diðer borçlanma senetleri, alma ve deðiþtirme hakkýný haiz se-
netler ile her çeþit menkul kýymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararý ile
çýkarýlabilirler. Genel kurul bu kararý, kanunlarda farklý bir düzenleme yoksa, 421 inci maddenin
dördüncü fýkrasý hükmüne göre verir. Esas sözleþme farklý bir nisap öngörebilir. Genel kurul kara-
rýnýn çýkarýlacak menkul kýymete iliþkin, gerekli bütün hüküm ve þartlarý içermesi gerekir. Genel
kurul kararýný yönetim kurulu yerine getirir. Bu hükme tâbi menkul kýymetler hamiline veya emre
yazýlý ve itibarî deðerli olabilir. Ýtibarî deðer genel kurul ve yetkilendirilmiþ olmasý hâlinde yönetim
kurulunca belirlenir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olmasý ve teslimi anýnda tamamen
ödenmesi þarttýr.

B) Yönetim kurulu kararýyla

MADDE 505 - (1) Aksi kanunda öngörülmemiþse, genel kurul herhangi bir menkul kýymetin
çýkarýlmasýný ve hükümleriyle þartlarýný saptamak ve bununla ilgili iþlem denetçisi seçmek yetkisi-
ni, en çok 15 ay için yönetim kuruluna býrakabilir. 421 inci maddenin dördüncü fýkrasý hükmü yet-
kilendirme kararýna da uygulanýr.

C) Sýnýr

MADDE 506 - (1) 504 ve 505 inci madde hükümlerine baðlý borçlanma senetlerinin toplam tu-
tarý, sermaye ile bilânçoda yer alan yedek akçelerin toplamýný aþamaz; kanunlarýn bilançoya konul-
masýna izin verdiði yeniden deðerleme fonlarý da toplama katýlýr. Kanunlardaki istisnalar saklýdýr.

(2) Sermaye Piyasasý Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklýdýr.

SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM

Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payý

A) Kâr ve tasfiye payý hakký

I - Genel olarak

MADDE 507 - (1) Her paysahibi, kanun ve esas sözleþme hükümlerine göre paysahiplerine da-
ðýtýlmasý kararlaþtýrýlmýþ net dönem kârýna, payý oranýnda katýlma hakkýný haizdir. Þirketin sona er-
mesi hâlinde her paysahibi, esas sözleþmede sona eren þirketin mal varlýðýnýn kullanýlmasýna iliþ-
kin, baþka bir hüküm bulunmadýðý takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payý oranýnda katýlýr.

(2) Esas sözleþmede paylarýn bazý türlerine tanýnan imtiyaz haklarýyla özel menfaatler saklýdýr.
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II - Hesaplama biçimi

MADDE 508 - (1) Esas sözleþmede aksine bir hüküm yoksa, kâr ve tasfiye payý paysahibinin
sermaye payý için þirkete yaptýðý ödemelerle orantýlý olarak hesap edilir.

(2) Yýllýk kâr yýllýk bilânçoya göre belirlenir.

B) Kâr payý, hazýrlýk dönemi faizi ve kazanç payý

I - Kâr payý

MADDE 509 - (1) Sermaye için faiz ödenemez.

(2) Kâr payý ancak net dönem kârýndan ve serbest yedek akçelerden daðýtýlabilir.

(3) Kâr payý avansý Sermaye Piyasasý Kanununa tâbi olmayan þirketlerde Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlýðýnýn bir tebliði ile düzenlenir.

II - Hazýrlýk dönemi faizi

MADDE 510 - (1) Ýþletmenin tam bir þekilde faaliyete baþlamasýna kadar geçecek hazýrlýk dö-
nemi için paysahiplerine, Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun olmak koþuluyla, özellikli varlýk
niteliðindeki yatýrýmlarýn maliyetine yüklenmek üzere, belirli bir faiz ödenmesi esas sözleþmede ön-
görülebilir. Esas sözleþme de, bu dönemle sýnýrlý olmak üzere, faiz ödemelerinin en geç ne zamana
kadar süreceði belirtilir.

(2) Ýþletme yeni paylar çýkarýlarak geniþletilecek olursa, sermayenin arttýrýlmasýna dair olan ka-
rarda, yeni paysahiplerine, özellikle varlýk niteliðindeki yatýrýmlarýn maliyetine yüklenmek üzere, be-
lirli bir süreyle en geç yeni yatýrýmýn iþletmeye alýndýðý güne kadar faiz ödenmesi kabul olunabilir.

III - Kazanç paylarý

MADDE 511 - (1) Yönetim kurulu üyelerine kazanç paylarý, sadece net kârdan ve ancak kanunî
yedek akçe için belirli ayrým yapýldýktan ve paysahiplerine ödenmiþ sermayenin yüzde beþi oranýn-
da veya esas sözleþmede öngörülen daha yüksek bir oranda kâr payý daðýtýldýktan sonra verilebilir.

C) Geri alma hakký

I - Kötüniyet hâlinde

MADDE 512 - (1) Haksýz yere ve kötüniyetle kâr payý veya hazýrlýk dönemi faizi alan pay sa-
hipleri, bunlarý geri vermekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerinin kazanç paylarý hakkýnda da
ayný hüküm uygulanýr.

(2) Geri alma hakký, paranýn alýndýðý tarihten itibaren beþ yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

II - Þirketin iflâsý hâlinde

MADDE 513 - (1) Þirketin iflâsý hâlinde, yönetim kurulu üyeleri þirket alacaklýlarýna karþý,
iflâsýn açýlmasýndan önceki son üç yýl içinde kazanç payý veya baþka bir ad altýnda hizmetlerine kar-
þýlýk olarak aldýklarý ve fakat uygun ücreti aþan ve bilânço uygun bir ücret miktarýna göre tedbirli bir
tarzda düzenlenmiþ olduðu takdirde, ödenmemeleri gereken paralarý geri vermekle yükümlüdürler.

(2) Sebepsiz zenginleþmeye iliþkin hükümler gereðince alýnmasý mümkün olmayan paralarýn
geri verilmesi yükümlülüðü yoktur.

(3) Mahkeme, hâlin bütün gereklerini göz önünde bulundurarak takdir hakkýný kullanýr.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

Þirketin Finansal Tablolarý, Yedek Akçeler

A) Anonim þirketlerin finansal tablolarý ve yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu

I - Hazýrlama yükümü

MADDE 514 - (1) Yönetim kurulu, geçmiþ hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standart-
larýnda öngörülmüþ bulunan finansal tablolarýný, eklerini ve yönetim kurulunun yýllýk faaliyet rapo-
runu, bilânço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayý içinde hazýrlar ve genel kurula sunar.

II - Uygulanacak muhasebe standartlarý

MADDE 515 - (1) Anonim þirketlerin finansal tablolarý, Türkiye Muhasebe Standartlarýna gö-
re þirketin malvarlýðýný, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarýný ve faaliyet sonuçlarýný tam, an-
laþýlabilir, karþýlaþtýrýlabilir, gereksinimlere ve iþletmenin niteliðine uygun bir þekilde; þeffaf ve gü-
venilir olarak; gerçeði dürüst, aynen ve aslýna sadýk surette yansýtacak tarzda (dürüst resim ilkesi)
çýkarýlýr.

III – Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu

MADDE 516 - (1) Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu, þirketin, o yýla ait faaliyetlerinin
akýþý ile, her yönüyle finansal durumunu, doðru, eksiksiz, dolambaçsýz, gerçeðe uygun ve dürüst bir
þekilde yansýtýr. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre deðerlendirilir. Raporda ayrýca,
þirketin geliþmesine ve karþýlaþmasý olasý risklere de açýkça iþaret olunur. Bu konulara iliþkin yöne-
tim kurulunun deðerlendirmesi de raporda yer alýr.

(2) Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrýca aþaðýdaki hususlarý da içermelidir:

a) Faaliyet yýlýnýn sona ermesinden sonra þirkette meydana gelen ve özel önem taþýyan olaylar.

b) Þirketin araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarý.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi malî
menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynî ve nakdî yardýmlar, saðlanan
olanaklar, sigortalar ve benzeri güvenceler.

B) Þirketler topluluðunun finansal tablolarý ve yýllýk faaliyet raporu

I - Uygulanacak muhasebe standartlarý

MADDE 517 - (1) Konsolide finansal tablolarý hazýrlamakla yükümlü iþletmeler ile, konsoli-
dasyon kapsamýna giren iþletmelerin belirlenmesinde ve ilgili diðer konularda Türkiye Muhasebe
Standartlarý geçerlidir.

(2) Konsolide finansal tablolar Kanunun 515 inci maddesinde öngörülen esas ve ilkelere göre
çýkarýlýr.

II – Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu

MADDE 518 - (1) Topluluða iliþkin yýllýk faaliyet raporu ana þirketin yönetim kurulu tarafýn-
dan 516 ncý maddeye göre düzenlenir.
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C) Yedek akçeler
I - Kanunî yedek akçe
1. Genel kanunî yedek akçe
MADDE 519 - (1) Yýllýk kârýn yüzde beþi, ödenmiþ sermayenin yüzde yirmisine ulaþýncaya

kadar genel kanunî yedek akçeye ayrýlýr.

(2) Birinci fýkradaki sýnýra ulaþýldýktan sonra da;

a) Yeni paylarýn çýkarýlmasý dolayýsýyla saðlanan primin, çýkarýlma giderleri, yok edilme (itfa)
karþýlýklarý ve hayýr amaçlý ödemeler için kullanýlmamýþ bulunan kýsmý;

b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiþ olan tutardan, bunlarýn ye-
rine verilecek yeni senetlerin çýkarýlma giderlerinin düþülmesinden sonra kalan kýsmý;

c) Paysahiplerine yüzde beþ oranýnda kâr payý ödendikten sonra, kârdan pay alacak kiþilere da-
ðýtýlacak toplam tutarýn yüzde onu;

genel kanunî yedek akçeye eklenir.

(3) Genel kanunî yedek akçe sermayenin veya çýkarýlmýþ sermayenin yarýsýný aþmadýðý takdir-
de, sadece zararlarýn kapatýlmasýna, iþlerin iyi gitmediði zamanlarda iþletmeyi devam ettirmeye ve-
ya iþsizliðin önüne geçmeye ve sonuçlarýný hafifletmeye elveriþli önlemler alýnmasý için kullanýla-
bilir.

(4) Ýkinci fýkranýn (c) bendi ve üçüncü fýkra hükümleri, baþlýca amacý, baþka iþletmelere katýl-
maktan ibaret olan holding þirketler hakkýnda uygulanmaz.

(5) Özel kanunlara tâbi olan anonim þirketlerin yedek akçelerine iliþkin hükümleri saklýdýr.

2. Þirketin iktisap ettiði kendi pay senetleri için ayrýlan yedek akçe ve yeniden deðerleme
fonlarý

MADDE 520 - (1) Þirket, iktisap ettiði kendi paylarý için iktisap deðerlerini karþýlayan tutarda
yedek akçe ayýrýr. Bu yedek akçeler, anýlan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde ik-
tisap deðerlerini karþýlayan tutarda çözülebilirler.

(2) Yeniden deðerleme için pasife konulmuþ fonlar, sermayeye dönüþtürüldükleri ve yeniden
deðerlendirilen aktifler amorti edildikleri veya devredildikleri takdirde çözülebilirler.

II - Þirketin isteði ile ayrýlan yedek akçe
1. Genel olarak
MADDE 521 - (1) Yedek akçeye yýllýk kârýn yirmide birinden fazla bir tutarýn ayrýlacaðý ve

yedek akçenin ödenmiþ sermayenin beþte birini aþabileceði hakkýnda esas sözleþmeye hüküm ko-
nabilir. Esas sözleþme ile baþkaca akçe ayrýlmasý öngörülebilir ve bunlarýn özgülenme ile harcanma
yollarý ve þartlarý belirlenebilir.

2. Çalýþanlar ve iþçiler lehine yardým akçesi
MADDE 522 - (1) Esas sözleþmede þirketin yöneticileri, çalýþanlarý ve iþçileri için yardým ku-

ruluþlarý kurulmasý veya bunlarýn sürdürülebilmesi amacýyla veya bu amacý taþýyan kamu tüzel ki-
þilerine verilmek üzere yedek akçe ayrýlabilir.
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(2) Yardým amacýna özgülenen yedek akçeler veya diðer mallar þirketten ayrýlarak bir vakýf ve-
ya kooperatif kurulur. Vakýf senedinde vakýf malvarlýðýnýn þirkete karþý bir alacaktan ibaret olacaðý
da öngörülebilir.

(3) Þirketin bu amaca özgülediði yedek akçeden baþka yöneticilerden, çalýþanlardan ve iþçiler-
den ödenti alýnmýþsa, iþ iliþkisinin sonunda, vakýf senedine göre yapýlan ayrýmdan yararlanamadýk-
larý takdirde çalýþan ve iþçilere hiç deðilse ödedikleri tutarlar ödeme tarihinden itibaren kanunî fai-
ziyle birlikte geri verilir.

III - Kâr payý ile yedek akçeler arasýnda ilgi
MADDE 523 - (1) Kanunî ve esas sözleþmede öngörülen isteðe baðlý yedek akçeler ayrýlma-

dýkça paysahiplerine daðýtýlacak kâr payý belirlenemez.
(2) Genel kurul,
a) Aktiflerin yeniden saðlanabilmesi için gerekliyse,
b) Bütün paysahiplerinin menfaatleri dikkate alýndýðýnda, þirketin sürekli geliþimi ve olabildi-

ðince kararlý kâr payý daðýtýmý yönünden haklý görülüyorsa,
Kanunda ve esas sözleþmede öngörülenlerden baþka yedek akçe de ayrýlmasýna karar verebilir.
(3) Esas sözleþmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, þirketin iþçileri için yardým sandýkla-

rý ve diðer yardým örgütleri kurulmasý veya bunlarýn sürdürülebilmesi amacýyla veya diðer yardým
amaçlarýna hizmet etmek üzere, bilânço kârýndan yedek akçe ayýrabilir.

D) Çeþitli hükümler
I - Ýlân
MADDE 524 - (1) Anonim þirketin ve topluluðun finansal tablolarýný düzenlemekle yükümlü

ana þirketin yönetim kurulu, bilânço gününden itibaren altý ay içinde; finansal tablolarý, yönetim ku-
rulunun yýllýk faaliyet raporunu, kâr daðýtýmýna iliþkin genel kurul kararýný, denetçinin 403 üncü
madde uyarýnca verdiði görüþü ve genel kurulun buna iliþkin kararýný, Türkiye Ticaret Sicili Gazete-
si ile, Türkiye genelinde yayýn yapan günlük tirajý en az ellibin olan bir gazetede ilân ettirir ve web
sitesine koyar. Bu belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna verilmesine iliþkin hükümler saklýdýr.

II - Yabancý þirketlerin Türkiye þubeleri
MADDE 525 - (1) Merkezleri Türkiye dýþýnda bulunan þirketlerin Türkiye þubelerinin müdür-

leri, þubeye özgü finansal tablolarýnýn ayrýntýlý þekliyle, þubesi olduklarý þirketin ve varsa bu þirke-
tin dâhil bulunduðu topluluðun, yýlsonu tablolarýnýn özetlerini, ve yýllýk raporlarýný merkezin tâbi ol-
duðu hukuka göre gerekli olan onaylanmalarýndan itibaren altý ay içinde 524 üncü madde hükmü
uyarýnca Türkiye’de yayýnlarlar.

III - Özet finansal tablolarý
MADDE 526 - (1) Küçük ölçekteki þirketler ile merkezleri yurt dýþýnda bulunan þirketlerin

Türkiye’deki þubelerinin yayýnlayacaklarý özet finansal tablolarýn içeriði Türkiye Muhasebe Stan-
dartlarý Kurulu tarafýndan belirlenir.

IV - Sýr saklama yükümü
MADDE 527 - (1) 404 üncü madde hükmü saklý kalmak üzere, görevi dolayýsýyla incelemesi-

ne sunulan defter ve belgeleri inceleyenlerin, elde ettikleri veya verilen bilgilerden öðrendikleri iþ ve
iþletme sýrlarýný açýklamalarý yasaktýr. Aksi hâlde þirketin maddî ve manevî zararýný tazmin ederler.
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E) Özel hükümler
MADDE 528 - (1) Bankalar ile diðer kredi kurumlarýnýn, finansal kiralama ve faktöring gibi

finansal þirketlerin, sigorta ve reasürans þirketlerinin, Sermaye Piyasasý Kanunu kapsamýndaki tüm
kurumlarýn ve kooperatiflerin yýl sonu tablolarý ile konsolide finansal tablolarýna iliþkin özel hü-
kümler saklýdýr.

(2) Özel kanunlarda ve Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulunca onaylanmýþ bulunan finan-
sal tablolara iliþkin idarî düzenlemelerde öngörülmemiþ bulunan hususlarda bu Kanun hükümleri ile
bu Kanunda öngörülmüþ Türkiye Muhasebe Standartlarý uygulanýr.

ONUNCU BÖLÜM
Sona Erme ve Tasfiye

A) Sona erme
I - Sona erme sebepleri
1. Genel olarak
MADDE 529 - (1) Anonim þirket,
a) Sürenin sona ermesine raðmen iþlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelme-

miþse, esas sözleþmede öngörülen sürenin sona ermesiyle;
b) Ýþletme konusunun gerçekleþmesiyle veya gerçekleþmesinin imkânsýz hâle gelmesiyle;
c) Esas sözleþmede öngörülmüþ herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleþmesiyle;
d) 421 inci maddenin dördüncü fýkrasýna uygun olarak alýnan genel kurul kararýyla;
e) Ýflâsýna karar verilmesiyle;
f) Kanunlarda öngörülen diðer hâllerde
sona erer.
2. Özel hâller
a) Organlarýn eksikliði
MADDE 530 - (1) Uzun süreden beri þirketin kanunen gerekli olan organlarýndan biri mevcut

deðilse veya genel kurul toplanamýyorsa, paysahipleri, þirket alacaklýlarý veya Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlýðýnýn istemi üzerine, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim
kurulunu da dinleyerek þirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler. Bu sü-
re içinde durum düzeltilmezse, mahkeme þirketin feshine karar verir.

(2) Dava açýldýðýnda mahkeme, taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir.
b) Haklý sebeplerle fesih
MADDE 531 - (1) Haklý sebeplerin varlýðýnda, esas sermayenin en az onda birini temsil eden

paysahipleri, mahkemeden þirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine,
davacý paysahiplerine, paylarýnýn gerçek deðerlerinin ödenmesine ve davacý paysahiplerinin þirket-
ten çýkarýlmalarýna veya duruma uygun düþen ve kabul edilebilir diðer bir çözüme karar verebilir.

II - Hükümleri
1. Tescil ve ilân
MADDE 532 - (1) Sona erme, iflâstan ve mahkeme kararýndan baþka bir sebepten ileri gelmiþ-

se, yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve ilân ettirilir.
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2. Sonuçlar
MADDE 533 - (1) Sona eren þirket tasfiye hâline girer; Kanundaki istisnalar saklýdýr.
(2) Tasfiye hâlindeki þirket, paysahipleriyle olan iliþkileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar tüzel

kiþiliðini korur ve ticaret unvanýný “tasfiye hâlinde” ibaresi eklenmiþ olarak kullanýr. Bu hâlde or-
ganlarýnýn yetkileri tasfiye amacýyla sýnýrlýdýr.

III - Ýflâs hâlinde tasfiye
MADDE 534 - (1) Ýflâs hâlinde tasfiye, iflâs idaresi tarafýndan Ýcra ve Ýflâs Kanunu hükümle-

rine göre yapýlýr. Þirket organlarý temsil yetkilerini, ancak þirketin iflâs idaresi tarafýndan temsil
edilmediði hususlar için korurlar.

IV - Þirket organlarýnýn durumu
MADDE 535 - (1) Þirket tasfiye hâline girince, organlarýn görev ve yetkileri, tasfiyenin yapý-

labilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereði tasfiye memurlarýnca yapýlamayan iþlemlere öz-
gülenir.

(2) Tasfiye iþlerinin gereklerinden olan hususlar hakkýnda karar vermek üzere genel kurul tas-
fiye memurlarý tarafýndan toplantýya çaðrýlýr.

B) Tasfiye
I - Tasfiye memurlarý
1. Atama
MADDE 536 - (1) Esas sözleþme veya genel kurul kararýyla ayrýca tasfiye memuru atanmadý-

ðý takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafýndan yapýlýr. Tasfiye memurlarý paysahiplerinden veya
üçüncü kiþilerden olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas sözleþmede veya atama kararýnda ak-
si öngörülmemiþse olaðan ücrete hak kazanýrlar.

(2) Yönetim kurulu, tasfiye memurlarýný ticaret siciline tescil ve ilân ettirir. Tasfiye iþlerinin yö-
netim kurulunca yapýlmasý hâlinde de bu hüküm uygulanýr.

(3) Þirketin feshine mahkemenin karar verdiði hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanýr.

(4) Tasfiye memurlarýndan en az birinin Türk vatandaþý olmasý, yerleþim yerinin Türkiye’de
bulunmasý ve þirketi temsil yetkisini haiz olmasý þarttýr.

2. Görevden alma
MADDE 537 - (1) Esas sözleþme veya genel kurul kararýyla atanmýþ tasfiye memurlarý ve bu

görevi yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafýndan her zaman görevden alýnabilir
ve yerlerine yenileri atanabilir.

(2) Paysahiplerinden birinin istemiyle ve haklý sebeplerin varlýðýnda, mahkeme de, tasfiyeye
memur kiþileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla atanan tasfiye memur-
larý, mahkeme kararýna dayanýlarak tescil ve ilân olunurlar.

(3) Þirketi temsile yetkili tasfiye memurlarýndan hiçbiri Türk vatandaþý deðilse ve hiçbirinin
Türkiye’de yerleþim yeri bulunmuyorsa, mahkeme paysahiplerinden veya alacaklýlardan birinin ve-
ya Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn istemiyle, söz konusu þarta uygun birini tasfiye memuru olarak
atar.
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3. Aktifleri satma yetkisi
MADDE 538 - (1) Genel kurul aksini kararlaþtýrmamýþsa, tasfiye memurlarý þirketin aktifleri-

ni pazarlýk yoluyla da satabilirler.
(2) Aktiflerin toptan satýlabilmesi için genel kurulun kararý gereklidir. Bu karar hakkýnda 421

inci maddenin dördüncü fýkrasý uygulanýr.
4. Yetkilerin sýnýrlandýrýlmasý ve geniþletilmesi
MADDE 539 - (1) Tasfiye memurlarýna Kanunla tanýnmýþ yetkiler devredilemez; ancak, belir-

li uygulama iþlemlerinin yapýlabilmesi için tasfiye memurlarýndan biri diðerine veya üçüncü bir ki-
þiye temsil yetkisi verebilir.

(2) Tasfiye memurlarýnýn üçüncü kiþilerle tasfiye amacý dýþýnda yaptýðý iþlemler þirketi baðlar;
meðerki, üçüncü kiþinin iþlemin tasfiye amacýnýn dýþýnda olduðunu bildiði veya hâlin gereðinden
bilmemesinin mümkün olamayacaðý ispat edilsin. Tasfiyenin sadece tescil ve ilân edilmesi, bu hu-
susun ispatý için yeterli delil deðildir.

(3) Tasfiye memurlarý birden fazla ise, aksi genel kurul kararýnda veya esas sözleþmede öngö-
rülmemiþse, þirketin baðlanabilmesi için imzaya yetkili iki tasfiye memurunun þirket unvaný altýn-
da imza atmasý gereklidir. Tasfiye hâlindeki þirketi tasfiye ile ilgili konularda mahkemelerde ve dýþ
iliþkide tasfiye memurlarý temsil eder.

(4) Tasfiye memurunun görevini yerine getirdiði sýrada iþlediði haksýz fiilden þirket de sorumludur.
II - Tasfiye iþleri
1. Ýlk envanter ve bilânço
MADDE 540 - (1) Tasfiye memurlarý görevlerine baþlar baþlamaz, þirketin tasfiyenin baþlan-

gýcýndaki durumunu incelerler; gerekirse þirket mallarýna deðer biçmek için uzmanlara baþvurarak,
þirketin malvarlýksal ve finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilânço düzenler ve genel ku-
rulun onayýna sunarlar.

(2) Envanter ve bilânçonun onaylanmasýndan sonra, tasfiye memurlarý þirketin envanterde ya-
zýlý bütün mallarý ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar.

2. Alacaklýlarýn çaðrýlmasý ve korunmasý
MADDE 541 - (1) Alacaklý olduklarý þirket defterlerinden veya diðer belgelerden anlaþýlan ve

yerleþim yerleri bilinen kiþiler taahhütlü mektupla, diðer alacaklýlar Türk Ticaret Sicili Gazetesin-
de ve þirketin web sitesinde ve ayný zamanda esas sözleþmede öngörülen þekilde, birer hafta arayla
üç defa ilân suretiyle þirketin sona ermiþ bulunduðu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarýný tas-
fiye memurlarýna bildirmeye çaðrýlýrlar.

(2) Alacaklý olduklarý bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarýnýn tutarý Sanayi ve Tica-
ret Bakanlýðýnca belirlenecek bir bankaya depo edilir.

(3) Þirketin henüz muaccel olmayan veya ihtilâflý bulunan borçlarýný karþýlayacak para notere
depo edilir; meðerki, bu gibi borçlar yeterli güvence ile karþýlanmýþ veya þirket mevcudunun pay-
sahipleri arasýnda paylaþýmý bu borçlarýn ödenmesi þartýna baðlanmýþ olsun.

(4) Yukarýdaki fýkralarda yazýlý hükümlere aykýrý hareket eden tasfiye memurlarý haksýz olarak
ödedikleri paralardan dolayý 553 üncü madde uyarýnca sorumludur.
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3. Diðer tasfiye iþleri

MADDE 542 - (1) Tasfiye memurlarý;

a) Þirketin süregelen iþlemlerini tamamlamak, gereðinde pay bedellerinin henüz ödenmemiþ
olan kýsýmlarýný tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve þirket borçlarýnýn, ilk tasfiye bilânçosun-
dan ve alacaklýlara yapýlan çaðrý sonucunda anlaþýlan duruma göre, þirket varlýðýndan fazla olmadý-
ðý saptanmýþsa, bu borçlarý ödemekle yükümlüdürler.

b) Tasfiyenin gerektirmediði yeni bir iþlem yapamazlar.

c) Þirket borçlarý þirket varlýðýndan fazla olduðu takdirde durumu derhal mahkemeye bildirir-
ler; mahkeme iflâsýn açýlmasýna karar verir.

d) Tasfiyenin uzun sürmesi hâlinde her yýl sonu için finansal tablolarý ve tasfiye sonunda da ke-
sin bir bilânço düzenleyerek genel kurula sunarlar.

e) Þirketin bütün mal ve haklarýnýn korunmasý için düzenli ve görevinin bilincinde bir yöneti-
ci gibi gereken önlemleri alýr ve tasfiyeyi mümkün olan en kýsa sürede bitirirler.

f) Tasfiye iþlemlerinin düzenli yürütülmesi ve güvenliði için gereken defterleri tutarlar.

g) Tasfiye sýrasýnda elde edilen paralardan þirketin süregelen harcamalarý için gerekli olan pa-
ra dýþýnda kalan paralarý, bir bankaya þirket adýna yatýrýrlar.

h) Vadesi gelmemiþ borçlarý, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnca kýsa vadeli kredilere uygu-
lanan oran üzerinden iskonto ederek derhal öderler. Alacaklýlar bu ödemeyi kabul etmek zorundadýr.

i) Paysahiplerine tasfiye iþlerinin durumu hakkýnda bilgi ve istedikleri takdirde bu konuda im-
zalý belge verirler.

4. Tasfiye sonucu daðýtma

MADDE 543 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan þirketin borçlarý ödendikten ve pay bedelleri geri
verildikten sonra kalan varlýðý, esas sözleþmede aksi kararlaþtýrýlmamýþsa paysahipleri arasýnda,
ödedikleri sermayeler ve imtiyaz haklarý oranýnda daðýtýlýr. Tasfiye payýnda imtiyazýn varlýðý hâlin-
de esas sözleþmedeki düzenleme uygulanýr.

(2) Alacaklýlara üçüncü kez yapýlan çaðrý tarihinden itibaren bir yýl geçmedikçe kalan varlýk
daðýtýlamaz. Þu kadar ki; hâl ve duruma göre alacaklýlar için bir tehlike mevcut olmadýðý takdirde
mahkeme bir yýl geçmeden de daðýtmaya izin verebilir.

(3) Esas sözleþme ve genel kurul kararýnda aksine hüküm bulunmadýkça, daðýtma para olarak
yapýlýr.

5. Defterlerin saklanmasý

MADDE 544 - (1) Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye iliþkin olanlar da dâhil, belgeler
82 nci madde uyarýnca saklanýr.

III - Þirket unvanýnýn sicilden silinmesi

MADDE 545 - (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine þirkete ait ticaret unvanýnýn sicilden silin-
mesi tasfiye memurlarý tarafýndan sicil müdürlüðünden istenir. Ýstem üzerine silinme tescil ve ilân
edilir.
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IV - Uygulanacak diðer hükümler
MADDE 546 - (1) Paysahipleri ile tasfiye memuru veya memurlarý arasýndaki ihtilaflarýn çö-

zümü basit muhakeme usulüne tâbidir. Mahkeme tasfiyeye memur kiþiler ile ilgili paysahiplerini
dinleyerek kararýný otuz gün içinde verir.

(2) Tasfiye memurlarýnýn sorumluluðu hakkýnda 553 üncü madde hükmü uygulanýr.

(3) Tasfiyeye iliþkin genel kurul kararlarý 418 madde uyarýnca alýnýr.

C) Ek tasfiye
MADDE 547 - (1) Tasfiyenin kapanmasýndan sonra ek tasfiye iþlemlerinin yapýlmasýnýn zo-

runlu olduðu anlaþýlýrsa, son tasfiye memurlarý, yönetim kurulu üyeleri, paysahipleri veya alacaklý-
lar, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki mahkemeden, bu ek iþlemler sonuçlandýrýlýncaya kadar,
þirketin yeniden tescilini isteyebilirler.

(2) Mahkeme istemin yerinde olduðuna kanaat getirirse, þirketin ek tasfiye için yeniden tesci-
line karar verir ve bu iþlemlerini yapmalarý için son tasfiye memurlarýný veya yeni bir veya birkaç
kiþiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilân ettirir.

D) Tasfiyeden dönülmesi
MADDE 548 - (1) Þirket sürenin dolmasýyla veya genel kurul kararýyla sona ermiþ ise, paysa-

hipleri arasýnda þirket malvarlýðýnýn daðýtýmýna baþlanýlmýþ olmadýkça, genel kurul þirketin devam
etmesini kararlaþtýrabilir. Devam kararýnýn en az sermayenin yüzde altmýþýnýn oyu ile alýnmasý ge-
rekir. Esas sözleþme ile bu nisap aðýrlaþtýrýlabilir ve baþkaca önlemler öngörülebilir.

(2) Þirket, iflâsýn açýlmasýyla sona ermiþ olmasýna raðmen iflâs kaldýrýlmýþsa veya iflâs, kon-
kordatonun uygulanmasýyla sona ermiþse þirket devam eder.

(3) Tasfiye memuru iflâsýn kaldýrýldýðýna iliþkin kararý ticaret siciline tescil ettirir. Tescil iste-
mine, pay bedellerinin ve tasfiye paylarýnýn paysahipleri arasýnda daðýtýlmasýna baþlanmadýðýna
iliþkin belge de eklenir.

ONBÝRÝNCÝ BÖLÜM
Sorumluluk

A) Sorumluluk hâlleri
I - Belgelerin ve beyanlarýn kanuna aykýrý olmasý
MADDE 549 - (1) Þirketin kuruluþu, sermayesinin artýrýlmasý ve azaltýlmasý ile birleþme, bö-

lünme, tür deðiþtirme ve menkul kýymet çýkarma gibi iþlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, ta-
ahhütlerin, beyanlarýn ve garantilerin yanlýþ, hileli, sahte, gerçeðe aykýrý olmasýndan, gerçeðin sak-
lanmýþ bulunmasýndan ve diðer kanuna aykýrýlýklardan doðan zararlardan belgeleri düzenleyenler
veya beyanlarý yapanlar ile kusurlarýnýn varlýðý hâlinde bunlara katýlanlar sorumludur.

II - Sermaye hakkýnda yanlýþ beyanlar ve ödeme yetersizliðinin bilinmesi
MADDE 550 - (1) Sermaye tamamýyla taahhüt olunmamýþ veya karþýlýðý kanun veya esas söz-

leþme hükümleri gereðince ödenmemiþken, taahhüt edilmiþ veya ödenmiþ gibi gösterenler ile ku-
surlu olmalarý þartýyla, þirket yetkilileri, bu paylarý üstlenmiþ kabul edilirler ve paylarýn karþýlýklarý
ile zararý faiziyle birlikte müteselsilen öderler.
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(2) Sermaye taahhüdünde bulunanlarýn ödeme yeterliliðinin bulunmadýðýný bilen ve buna onay
verenler, söz konusu borcun ödenmemesinden doðan zarardan sorumludurlar.

III - Deðer biçilmesinde yolsuzluk

MADDE 551 - (1) Aynî sermayenin veya devralýnacak iþletme ile ayýnlarýn deðerlendirilme-
sinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, iþletme ve aynýn niteliðini veya durumunu farklý gös-
terenler ya da baþka bir þekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doðan zarardan sorumludur.

IV - Halktan para toplamak

MADDE 552 - (1) Bir anonim þirket kurmak veya þirketin sermayesini artýrmak amacý veya
vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasasý Kurulundan izin alýnýr. Aksi hâlde, Ser-
maye Piyasasý Kurulu para toplanmasý giriþiminin ve baþlanmýþsa para toplanmasýnýn tedbiren he-
men durdurulmasýný, toplanan paralarýn koruma altýna alýnmasýný, gerekli diðer önlemlerin uygulan-
masýný, gereðinde kayyým atanmasýný Ankara Ticaret Mahkemesinden isteyebilir. Sermaye Piyasa-
sý Kurulunun istemi için güvence istenemez. Bu hükme aykýrý olarak para toplayanlar ve fiilden ha-
berli olan kurumlar ile ilgili þirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve giriþimcileri toplanan
paranýn derhal Sermaye Piyasasý Kuruluna yatýrýlmasýndan müteselsilen sorumludurlar. Alýnan ted-
bir veya hacizden itibaren altý ay içinde ayný mahkemede dava açýlýr.

(2) Ýznin varlýðý hâlinde, toplanan tutarlar, izin tarihinden itibaren altý ay içinde öngörülen ama-
ca uygun olarak kullanýlmadýðý veya ciddi bir þekilde kullanýlmaya baþlanýlmadýðý takdirde birinci
fýkra hükmü uygulanýr. Mahkeme süreyi uzatabilir.

V - Kurucularýn, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarýnýn
sorumluluðu

MADDE 553 - (1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlarý, kanun-
dan ve esas sözleþmeden doðan yükümlülüklerini, kusurlarýyla ihlâl ettikleri takdirde, hem þirkete
hem paysahiplerine hem de þirket alacaklýlarýna karþý, verdikleri zarardan sorumludurlar.

(2) Kanundan veya esas sözleþmeden doðan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak baþkasý-
na devreden organlar veya kiþiler, bu görev ve yetkileri devralan kiþilerin seçiminde akla yatkýn de-
recede özen gösterdiklerini ispat ettikleri takdirde, bu kiþilerin fiil ve kararlarýndan sorumlu olmaz.

(3) Hiç kimse kontrolü dýþýnda kalan, kanuna veya esas sözleþmeye aykýrýlýklar veya yolsuz-
luklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe
gösterilerek geçersiz kýlýnamaz.

VI – Denetçinin ve iþlem denetçilerinin sorumluluðu

MADDE 554 - (1) Þirketin ve þirketler topluluðunun yýlsonu ve konsolide finansal tablolarýný,
raporlarýný, hesaplarýný denetleyen denetçi; þirketin kuruluþunu, sermaye artýrýmýný, azaltýlmasýný,
birleþmeyi, bölünmeyi, tür deðiþtirmeyi, menkul kýymet ihracýný veya herhangi bir diðer þirket iþ-
lem ve kararýný denetleyen iþlem denetçisi ve özel denetçiler; kanunî görevlerininin yerine getiril-
mesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem þirkete hem de paysahipleri ile þirket alacaklýlarýna
karþý, verdikleri zarar dolayýsýyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar.
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B) Þirketin zararý
I - Genel olarak
MADDE 555 - (1) Þirketin uðradýðý zararýn tazminini, þirket ve her bir paysahibi isteyebilir.

Paysahipleri tazminatýn þirkete ödenmesini isteyebilirler.

(2) Paysahibinin açtýðý davayý, hukukî ve maddî sebepler haklý gösterdiði takdirde, mahkeme
dava giderleriyle avukatlýk ücretini, bunun davalýya yükletilemediði hâllerde, davacý paysahibiyle
þirket arasýnda, hakkaniyete göre paylaþtýrýr.

II - Ýflâs hâlinde
MADDE 556 - (1) Zarara uðrayan þirketin iflâsý hâlinde, tazminatýn þirkete ödenmesini isteme

hakkýný þirket alacaklýlarý da haizdir. Ancak, paysahiplerinin ve þirket alacaklýlarýnýn istemleri önce
iflâs idaresince ileri sürülür.

(2) Ýflâs idaresi birinci fýkrada öngörülen davayý açmadýðý takdirde her paysahibi veya þirket
alacaklýsý mezkûr davayý ikame edebilir. Elde edilen hasýla, Ýcra ve Ýflâs Kanunu hükümlerine gö-
re, önce dava açan alacaklýlarýn alacaklarýnýn ödenmesine tahsis olunur; bakiye, sermaye paylarý
oranýnda davacý paysahiplerine ödenir; artan iflâs masasýna verilir.

(3) Þirketin istemlerinin devrine iliþkin Ýcra Ýflâs Kanununun 245 inci maddesi hükmü saklýdýr.

III - Teselsül ve baþvuru
MADDE 557 - (1) Birden çok kiþinin ayný zararý tazminle yükümlü olmalarý hâlinde, bunlar-

dan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar kiþisel olarak kendisine yükletilebildiði
ölçüde, bu zarardan diðerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur.

(2) Davacý birden çok sorumlu kiþiyi zararýn tamamý için birlikte dava edebilir ve hâkimin ay-
ný davada her bir davalýnýn tazminat borcunu belirlemesini isteyebilir.

(3) Birden çok sorumlu arasýndaki baþvuru, durumun bütün gerekleri dikkate alýnarak hâkim
tarafýndan belirlenir.

IV. Ýbra
1. Ýbranýn etkisi
MADDE 558 - (1) Ýbra kararý genel kurul kararýyla kaldýrýlamaz. 445 inci madde hükmü saklýdýr.
(2) Þirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya iliþkin kararý, ibranýn kapsadýðý açýklanan

maddî olaylara iliþkin olarak, þirketin, ibraya olumlu oy veren ve ibra kararýný bilerek payý iktisap
etmiþ olan paysahiplerinin dava hakkýný kaldýrýr. Diðer paysahiplerinin dava haklarý ibra tarihinden
itibaren altý ay geçmesiyle düþer.

2. Kuruluþ ve sermaye artýrýmýnda ibra
MADDE 559 - (1) Kurucularýn, yönetim kurulu üyelerinin denetçilerin, þirketin kuruluþundan

ve sermaye artýrýmýndan doðan sorumluluklarý, þirketin tescili tarihinden itibaren dört yýl geçmedik-
çe sulh ve ibra yoluyla kaldýrýlamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel ku-
rulun onayýyla geçerlilik kazanýr. Bununla beraber, esas sermayenin onda birini, halka açýk þirket-
lerde beþte birini temsil eden paysahipleri sulh ve ibranýn onaylanmasýna karþý iseler, sulh ve ibra
genel kurulca onaylanmaz.
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V - Zamanaþýmý
MADDE 560 - (1) Sorumlu olanlara karþý tazminat istemek hakký, davacýnýn zararý ve sorumlu-

yu öðrendiði tarihten itibaren iki ve her hâlde zararý doðuran fiilin meydana geldiði günden itibaren
beþ yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrar. Þu kadar ki, bu fiil cezayý gerektirip, Türk Ceza Kanununa gö-
re daha uzun dava zamanaþýmýna tâbi bulunuyorsa, tazminat davasýna da bu zamanaþýmý uygulanýr.

VI - Yetkili mahkeme
MADDE 561 - (1) Sorumlular aleyhinde þirketin merkezinin bulunduðu yer asliye ticaret mah-

kemesinde dava açýlabilir.
ONÝKÝNCÝ BÖLÜM
Cezaî Hükümler

A) Suçlar ve cezalar
MADDE 562 - (1) Bu Kanunun;
a) 64 üncü maddesinin birinci fýkrasýndaki defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler,
b) 64 üncü maddesinin ikinci fýkrasý uyarýnca belgelerin kopyasýný saðlamayanlar,
c) 64 üncü maddesinin üçüncü fýkrasý uyarýnca gerekli onaylarý yaptýrmayanlar,
d) 65 inci maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar,
e) 66 ncý maddesine aykýrý hileli envanter çýkaranlar,
f) 86 ncý maddesine göre belgeleri ibraz etmeyenler
ikiyüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
(2) Bu Kanunun 88 inci maddesine aykýrý hareket edenler yüz günden üçyüz güne kadar adlî

para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
(3) Bu Kanunun 199 uncu maddesinin birinci fýkrasýna aykýrý hareket edenler bir yýla kadar ha-

pis ve üçyüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
(4) Bu Kanunun;
a) 349 uncu maddesine aykýrý beyanda bulunan kurucular,
b) 351 inci maddesine aykýrý rapor veren kurum denetçisi,
c) 358 inci maddesine aykýrý olarak þirkete borçlananlar,
d) 395 inci maddelerine aykýrý olarak þirkete borçlananlar,
üçyüz günden beþyüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
(5) Bu Kanunun 524 üncü maddesindeki ilâný yaptýrmayanlar ikiyüz günden az olmamak üze-

re adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
(6) Bu Kanunun 527 nci maddesine aykýrý hareket edenler, beþyüz günden az olmamak üzere

adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
(7) Bu Kanunun 549 uncu maddesine aykýrý hareket edenler, bir yýldan üç yýla kadar hapis ce-

zasýyla cezalandýrýlýrlar.
(8) Bu Kanunun 550 nci maddesine aykýrý hareket edenler üç aydan iki yýla kadar hapis veya

adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
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(9) Bu Kanunun 551 inci maddesine aykýrý hareket edenler üç aydan iki yýla kadar hapis ceza-
sýyla cezalandýrýlýr.

(10) Bu Kanunun 552 nci maddesine aykýrý hareket edenler bir aydan altý aya kadar hapis ce-
zasýyla cezalandýrýlýrlar.

(11) Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen web sitesini bu Kanunun yürürlüðe girme-
sinden itibaren üç ay içinde oluþturmayan veya web sitesi mevcut ise ayný süre içinde web sitesinin
bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim þirket yönetim kurulu üyeleri, limi-
ted þirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüþ anonim þirkette komandite ortaklar altý aya ka-
dar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adlî para cezasýyla ve ayný madde uyarýnca web sitesi-
ne konulmasý gereken içeriði usulüne uygun bir þekilde koymayan bu bentte sayýlan failler üç aya
kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.

(12) Birinci ilâ onbirinci fýkra kapsamýndaki fiiller daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç
oluþturmadýðý takdirde, birinci ilâ onbirinci fýkra hükümlerine göre cezalandýrýlýr.

B) Soruþturma ve kovuþturma usulü
MADDE 563 - (1) 562 nci maddede belirlenen suçlar resen takip olunur.

BEÞÝNCÝ KISIM
Sermayesi Paylara Bölünmüþ Komandit Þirket

A) Tanýmý
MADDE 564 - (1) Sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirket, sermayesi paylara bölünen

ve ortaklarýndan bir veya birkaçý þirket alacaklýlarýna karþý bir kollektif þirket ortaðý, diðerleri bir
anonim þirket paysahibi gibi sorumlu olan þirkettir. Sermaye, paylara bölünmeksizin sermaye sade-
ce birden çok komanditerin sermayeye katýlma oranlarýný göstermek amacýyla kýsýmlara ayrýlmýþ
bulunuyorsa komandit þirket hükümleri uygulanýr.

B) Uygulanacak hükümler
MADDE 565 - (1) Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kiþilerle

hukukî iliþkileri, özellikle þirketin yönetimine ve temsiline iliþkin görev ve yetkileri, þirketten ayrýl-
malarý, komandit þirketlerdeki hükümlere tâbidir.

(2) Denetim dâhil birinci fýkrada gösterilen hususlarýn dýþýnda, Kanunda aksine hüküm bulun-
madýkça anonim þirket hükümleri uygulanýr.

C) Kuruluþ
I - Esas sözleþme
1. Þekil
MADDE 566 - (1) Esas sözleþme yazýlý þekilde düzenlenir, kurucularla komandite ortaklarýn

tümü tarafýndan imzalanýr; imzalarýn noterce onaylanmasý gerekir.

(2) Ýzin alýnmasýna iliþkin 333 üncü madde uygulanmaz.

2. Ýçeriði
MADDE 567 - (1) Esas sözleþme, ikinci fýkrasýnýn (f) bendi hariç olmak üzere 339 uncu mad-

dede yer alan tüm kayýtlarý içermelidir.
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II - Kurucular
MADDE 568 - (1) Esas sözleþmeyi imzalayanlarla þirkete paradan baþka sermaye koyanlarýn

tümü kurucu sayýlýr.
(2) Kurucular beþ kiþiden az olamaz. Kuruculardan en az birinin komandite olmasý þarttýr. Ku-

rucu sýfatýný haiz olan komanditerlerin sahip olduklarý paylarýn her birinin tutarýnýn esas sözleþme-
ye yazýlmasý gerekir.

III - Uygulanacak hükümler
MADDE 569 - (1) Kuruluþa, anonim þirketlerin kuruluþuna iliþkin hükümler uygulanýr.
D) Yönetim
I - Uygulanacak hükümler
MADDE 570 - (1) Anonim þirketlerin yönetim kurulunun görevleriyle sorumluluklarýna iliþ-

kin hükümleri, komandite ortaklar hakkýnda da geçerlidir.
II - Görevden alýnma
MADDE 571 - (1) Þirketi yönetmek ve temsil etmekle görevli olan komandite ortaklar, kol-

lektif þirketin yönetimine ve temsiline görevli ortaklar için kanunda belirlenen hâllerde ve öngörü-
len þartlar uyarýnca görevden alýnabilirler. Görevden alma kararýnýn tescili ile, görevden alýnan or-
taðýn þirketin bu tarihten sonra doðacak borçlarýndan dolayý kiþisel sorumluluklarý sona erer.

III - Rekabet yasaðý
MADDE 572 - (1) Komandite ortak diðer komanditelerin ve genel kurulun izni olmaksýzýn þir-

ketin iþletme konusuna giren bir iþ yapamayacaðý gibi bu tür ticaretle uðraþan bir þirkete sorumlu-
luðu sýnýrlandýrýlmamýþ ortak sýfatýyla da katýlamaz.

(2) Bu madde hükmüne aykýrý haraket eden komandite ortak hakkýnda kollektif þirkete iliþkin
hükümler uygulanýr.

ALTINCI KISIM
Limited Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Taným ve Kuruluþ

A) Kavram
MADDE 573 - (1) Limited þirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kiþi tarafýndan bir tica-

ret unvaný altýnda kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarýnýn topla-
mýndan oluþur.

(2) Ortaklar, þirket borçlarýndan sorumlu olmayýp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye payla-
rýný ödemekle ve þirket sözleþmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine
getirmekle yükümlüdürler.

(3) Limited þirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.
B) Ortaklarýn sayýsý
MADDE 574 - (1) Ortaklarýn sayýsý elliyi aþamaz.
(2) Ortak sayýsý bire inerse, bu durum yedi gün içinde tescil ve ilân ettirilir; aksi hâlde doðacak

zararlardan müdürler sorumludur.
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C) Þirket sözleþmesi
I - Þekil
MADDE 575 - (1) Þirket sözleþmesinin yazýlý þekilde yapýlmasý ve kurucularýn imzalarýnýn no-

terce onaylanmasý þarttýr.

II - Ýçerik
1. Zorunlu kayýtlar
MADDE 576 - (1) Þirket sözleþmesinde aþaðýdaki kayýtlarýn açýkça yer almasý gereklidir;
a) Þirketin ticaret unvaný ve merkezinin bulunduðu yer.

b) Esaslý noktalarý belirtilmiþ ve tanýmlanmýþ bir þekilde, þirketin iþletme konusu.

c) Esas sermayenin itibarî tutarý, esas sermaye paylarýnýn sayýsý, itibarî deðerleri, varsa imtiyaz-
lar, esas sermaye paylarýnýn gruplarý.

d) Müdürlerin adlarý, soyadlarý, unvanlarý, vatandaþlýklarý.

e) Þirket tarafýndan yapýlacak ilânlarýn þekli.

2. Þirket sözleþmesinde öngörülmeleri þartýyla baðlayýcý olan hükümler
MADDE 577 - (1) Aþaðýdaki kayýtlar, þirket sözleþmesinde öngörüldükleri takdirde baðlayýcý

hükümlerdir;

a) Esas sermaye paylarýnýn devrinin sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin kanunî hükümlerden ayrýlan dü-
zenlemeler.

b) Ortaklara veya þirkete, esas sermaye paylarý ile ilgili olarak önerilme, önalým ve alým hak-
larý tanýnmasý.

c) Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunlarýn þekli ve kapsamý.

d) Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunlarýn þekli ve kapsamý.

e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakký veya bir genel kurul kararýnýn oylanmasý so-
nucunda oylarýn eþit çýkmasý hâlinde bazý ortaklara üstün oy hakký tanýyan hükümler.

f) Kanunda ya da þirket sözleþmesinde öngörülmüþ bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zama-
nýnda yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleþme cezasý hükümleri.

g) Kanunî düzenlemeden ayrýlan rekabet yasaðýna iliþkin hükümler.

h) Genel kurulun toplantýya çaðrýlmasýna iliþkin özel hak tanýyan hükümler.

ý) Genel kurulda karar almaya, oy hakkýna ve oy hakkýnýn hesaplanmasýna iliþkin kanunî dü-
zenlemeden ayrýlan hükümler.

i) Þirket yönetiminin üçüncü bir kiþiye býrakýlmasýna iliþkin yetki hükümleri.

j) Bilânço kârýnýn kullanýlmasý hakkýnda kanundan ayrýlan hükümler.

k) Çýkma hakkýnýn tanýnmasý ile bunun kullanýlmasýnýn þartlarý, bu hâllerde ödenecek olan ay-
rýlma akçesinin türü ve tutarý.

l) Ortaðýn þirketten çýkarýlmasýna iliþkin özel sebepleri gösteren hükümler.

m) Kanunda belirtilenler dýþýnda öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler.
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3. Aynî sermaye, aynî devralmalar ve özel menfaatler
MADDE 578 - (1) Aynî sermaye, ayýnlarýn veya iþletmelerin devralýnmasý ve özel menfaatler

hakkýnda anonim þirketlere iliþkin hükümler uygulanýr.

4. Emredici hükümler
MADDE 579 - (1) Þirket sözleþmesi, bu Kanunun limited þirketlere iliþkin hükümlerinden an-

cak, kanunda buna açýkça cevaz verilmiþse sapabilir. Diðer kanunlarýn öngörülmesine izin verdiði
tamamlayýcý nitelikteki þirket sözleþmesi hükümleri, o kanuna özgülenmiþ olarak hüküm doðurur-
lar. Bunlar dýþýnda, bu Kanun ile diðer bir kanundaki düzenleme çeliþirse, bu Kanun hükümleri üs-
tün tutulur.

D) Sermaye
I - Asgarî tutar
MADDE 580 - (1) Limited þirketin esas sermayesi en az yirmibeþbin Türk Lirasýdýr.
(2) Bu maddede yazýlý en az tutar, Bakanlar Kurulunca on katýna kadar artýrýlabilir.

II - Aynî sermaye
MADDE 581 - (1) Üzerlerinde sýnýrlý aynî bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden de-

ðerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet haklarý ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, mal-
varlýðý unsurlarý aynî sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kiþisel emek, ticarî itibar ve va-
desi gelmemiþ alacaklar sermaye olamaz.

(2) 127 nci madde hükmü saklýdýr.

III - Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri
MADDE 582 - (1) Kurucular tarafýndan kurulan þirketle ilgili olarak, þirket hesabýna alýnan

mallarýn bedelleri ile þirketin kurulmasýnda hizmeti geçenlere tanýnan menfaatler þirket sözleþmesi-
ne yazýlýr.

(2) 128 inci madde hükmü saklýdýr.

E) Esas sermaye paylarý
MADDE 583 - (1) Þirket sözleþmesinde esas sermaye paylarýnýn itibarî deðerleri en az yirmi-

beþ Türk Lirasý olarak belirlenebilir. Þirketin durumunun iyileþtirilmesi amacýyla bu deðerin altýna
inilebilir.

(2) Esas sermaye paylarýnýn itibarî deðerleri farklý olabilir. Ancak, esas sermaye paylarýnýn de-
ðerlerinin yirmibeþ Türk Lirasý veya bunun katlarý olmasý þarttýr. Bir esas sermaye payýnýn verece-
ði oyun, 618 inci madde uyarýnca itibarî deðere göre hesaplanmasý, esas sermaye payýnýn bölünme-
si deðildir. Ayný hüküm bir hakkýn veya yükümlülüðün itibarî deðere göre belirlendiði durumlar için
de geçerlidir.

(3) Bir ortak birden fazla esas sermaye payýna sahip olabilir.

(4) Esas sermaye paylarý itibarî deðerle ve bu deðeri aþan bir bedelle çýkarýlabilir.

(5) Esas sermaye payýnýn bedeli þirket sözleþmesinde öngörüldüðü þekilde, nakit veya ayýn ola-
rak veya bir alacaðýn takasý yoluyla yahut sermaye artýrýmýnda olduðu gibi, serbestçe kullanýlabile-
cek öz sermayenin esas sermayeye dönüþtürülmesi yoluyla ödenir.
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F) Ýntifa senetleri

MADDE 584 - (1) Þirket sözleþmesinde intifa senetlerinin çýkarýlmasý öngörülebilir; bu konu-
da anonim þirketlere iliþkin hükümler kýyas yoluyla uygulanýr.

G) Kuruluþ

I - Kurulma aný

MADDE 585 - (1) Þirket, kanuna uygun olarak düzenlenen þirket sözleþmesinde, kurucularýn
limited þirket kurma iradelerini açýklayýp, sermayenin tamamýný þartsýz taahhüt etmeleri ve nakit
kýsmý hemen ve tamamen ödemeleriyle kurulur. 588 inci maddenin birinci fýkrasý saklýdýr.

II - Tescil

1. Ýstem

MADDE 586 - (1) Þirket sözleþmesinin 575 inci maddede öngörüldüðü þekilde düzenlenme-
sinden sonra, tescil için, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki ticaret siciline baþvurulur.

(2) Baþvuru, müdürlerin tümü tarafýndan imzalanýr. Baþvuruya aþaðýdaki belgeler eklenir:

a) Þirket sözleþmesinin onaylanmýþ bir örneði.

b) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye göre düzenlenmiþ kurucular beyaný ve 361 inci madde
uyarýnca hazýrlanmýþ iþlem denetçisi raporu.

c) Yerleþim yerleri de gösterilerek þirketi temsile yetkili kiþileri ve denetçinin seçimini göste-
rir belge.

(3) Dilekçede þu kayýtlar yer alýr;

a) Bütün ortaklarýn adlarý ve soyadlarý veya unvanlarý, yerleþim yerleri, vatandaþlýklarý.

b) Her ortaðýn üstlendiði esas sermaye payý ve ödediði toplam tutar.

c) Ýster ortak, ister üçüncü kiþi olsun, müdürlerin adlarý ve soyadlarý veya unvanlarý.

d) Þirketin ne suretle temsil edileceði.

2. Tescil ve ilân

MADDE 587 - (1) Þirket sözleþmesinin tamamý, kurucularýn imzalarýnýn noterce onaylanma-
sýný izleyen otuz gün içinde, þirketin merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ti-
caret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Tescil ve ilân edilen þirket sözleþmesine, aþaðýda sayýlanlar dý-
þýnda, 36 ncý maddenin birinci fýkrasý hükmü uygulanmaz.

a) Þirket sözleþmesinin tarihi.

b) Þirketin ticaret unvaný ve merkezi.

c) Esas noktalarý belirtilmiþ ve tanýmlanmýþ þekilde þirketin iþletme konusu; þirket sözleþme-
sinde bu konuda bir hüküm varsa, þirketin süresi.

d) Esas sermayenin itibarî deðeri.

e) Gerçek kiþi ortaðýn adý ve soyadý, yerleþim yeri, tüzel kiþi ortaklarýn unvaný, merkezleri ve
her ortaðýn üstlendiði esas sermaye paylarý.
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f) Aynî sermayenin konusu ve bu tür sermayenin karþýlýðýnda verilecek esas sermaye paylarý;
bir aynîn devralýnmasý hâlinde ilgili sözleþmenin konusu, sözleþmenin karþý tarafý, þirketin borçlan-
dýðý karþý edim; özel menfaatlerin içerik ve deðeri.

g) Öngörülmüþ ise, intifa senetlerinin sayýsý ve bunlara saðlanan haklarýn içeriði.
h) Müdürlerin ve þirketi temsile yetkili diðer kiþilerin adlarý, soyadlarý veya unvanlarý ve yer-

leþim yerleri.
ý) Temsil yetkisinin kullanýlma þekli.
i) Denetçinin yerleþim yeri, merkezi, varsa ticaret siciline tescil edilmiþ þubesi, denetçinin ye-

minli malî müþavir veya serbest muhasebeci malî müþavir olmasý hâlinde adý, soyadý, yerleþim ye-
ri, meslek odasý numarasý.

j) Þirket sözleþmesinde öngörülmüþ bulunan imtiyaz, ek yükümlülük veya yan edim yükümlü-
lükleri, esas sermaye paylarý ile ilgili önerilme, önalým ve alým haklarý.

k) Þirket tarafýndan yapýlacak olan ilânlarýn þekli, türü ve þirket sözleþmesinde bu konuda bir
hüküm bulunduðu takdirde, müdürlerin ortaklara ne þekilde bildirimde bulunacaklarý.

III - Tüzel kiþilik
MADDE 588 - (1) Þirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kiþilik kazanýr.
(2) Þirketçe kabul olunmadýðý takdirde, kuruluþ giderleri kurucular tarafýndan karþýlanýr. Bun-

larýn pay sahiplerine rücû haklarý yoktur.
(3) Tescilden önce þirket adýna iþlem yapanlar, bu iþlemler dolayýsýyla kiþisel olarak ve müte-

selsilen sorumludur.
(4) Bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak þirket adýna yapýldýklarýnýn açýkça bildirilmeleri ve

þirketin ticaret siciline tescilini izleyen üç aylýk süre içinde þirket tarafýndan kabul edilmeleri koþu-
luyla, bunlardan yalnýz þirket sorumlu olur.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Þirket Sözleþmesinin Deðiþtirilmesi

A) Genel olarak
MADDE 589 - (1) Aksi þirket sözleþmesinde öngörülmediði takdirde, þirket sözleþmesi, esas

sermayenin üçte ikisini temsil eden ortaklarýn kararýyla deðiþtirilebilir.
(2) Þirket sözleþmesinde yapýlan her deðiþiklik tescil ve ilân edilir.
B) Özel deðiþiklikler
I - Esas sermayenin artýrýlmasý
1. Ýlke
MADDE 590 - (1) Þirketin kuruluþu hakkýndaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayýn ola-

rak konmasý ve bir iþletme ile ayýnlarýn devralýnmasýna dair kurallara uymak þartýyla esas sermaye
artýrýlabilir.

2. Rüçhan hakký
MADDE 591 - (1) Þirket sözleþmesinde veya artýrma kararýnda aksi öngörülmemiþse, her or-

tak, esas sermaye payý oranýnda, esas sermayenin artýrýlmasýna katýlmak hakkýný haizdir.
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(2) Genel kurulun sermaye artýrýmýna iliþkin kararýyla, ortaklarýn yeni paylarý almaya iliþkin
rüçhan hakký, ancak, haklý sebeplerin varlýðýnda ve esas sermayenin yüzde altmýþýný temsil eden or-
taklarýn olumlu oylarýyla sýnýrlandýrýlabilir veya kaldýrýlabilir. Özellikle, iþletmelerin, iþletme kýsým-
larýnýn, iþtiraklerin devralýnmalarý ve iþçilerin þirkete katýlmalarý haklý sebep olarak kabul edilebilir.
Rüçhan hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasý veya kaldýrýlmasý suretiyle hiç kimse haklý görülemeyecek þekil-
de yararlandýrýlamaz veya kayba uðratýlamaz.

(3) Rüçhan hakkýnýn kullanýlabilmesi için en az onbeþ gün süre verilir.

II - Esas sermayenin azaltýlmasý
MADDE 592 - (1) Anonim þirketlerin esas sermayenin azaltýlmasýna iliþkin hükümleri limited

þirketlere kýyas yoluyla uygulanýr. Esas sermaye zarar bilânçosunun iyileþtirilmesi amacýyla, ancak,
þirket sözleþmesinde öngörülen ek ödeme yükümlerinin tamamen ödenmesi hâlinde azaltýlabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortaklarýn Hak ve Borçlarý

A) Esas sermaye payýnýn iþlemlere konu olmasý
I - Genel olarak
MADDE 593 - (1) Bir esas sermaye payýnýn þirketçe iktisabýna iliþkin 612 nci maddenin ikin-

ci fýkrasýnda öngörülen hâller dýþýnda, esas sermaye payý, ortaklar arasýndaki devirler de dâhil ol-
mak üzere sadece aþaðýdaki hükümler uyarýnca devredilebilir ve miras yoluyla geçer.

(2) Esas sermaye pay senetleri ya ispat aracý þeklinde veya nama yazýlý olarak düzenlenir. Ek
ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin, aðýrlaþtýrýlmýþ veya bütün ortaklarý kapsayacak biçimde dü-
zenlenmiþ rekabet yasaðýnýn ve þirket sözleþmesinde öngörülmüþ önerilme, önalým ve alým haklarý-
nýn, bu senetlerde açýkça belirtilmesi gereklidir.

II - Pay defteri
MADDE 594 - (1) Þirket, esas sermaye paylarýný içeren bir pay defteri tutar. Ortaklarýn, adla-

rý, soyadlarý, unvanlarý, adresleri, her ortaðýn sahip olduðu esas sermaye payýnýn sayýsý, itibarî de-
ðeri, grubu ve esas sermaye paylarý üzerindeki intifa ve rehin haklarý, sahiplerinin adlarý ve adres-
leri bu deftere yazýlýr.

(2) Ortaklar pay defterini inceleyebilir.

III - Esas sermaye payýnýn geçiþi hâlleri
1. Devir
MADDE 595 - (1) Esas sermaye payýnýn devri ve devir borcunu doðuran iþlemler yazýlý þekil-

de yapýlýr ve taraflarýn imzalarý noterce onanýr. Ayrýca devir sözleþmesinde, ek ödeme ve yan edim
yükümlülükleri; rekabet yasaðý aðýrlaþtýrýlmýþ veya tüm ortaklarý kapsayacak biçimde geniþletilmiþ
ise, bu husus; önerilme, önalým ve alým haklarý ile sözleþme cezasýna iliþkin koþullarda da belirtilir.

(2) Þirket sözleþmesinde aksi öngörülmemiþse, esas sermaye payýnýn devri için, ortaklar genel
kurulunun onayý þarttýr. Devir bu onayla geçerli olur.

(3) Þirket sözleþmesinde baþka türlü düzenlenmemiþse, ortaklar genel kurulu sebep göstermek-
sizin onayý reddedebilir.
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(4) Þirket sözleþmesiyle sermaye payýnýn devri yasaklanabilir.

(5) Þirket sözleþmesi devri yasaklamýþ veya genel kurul onay vermeyi reddetmiþse, ortaðýn
haklý sebeple þirketten çýkma hakký saklý kalýr.

(6) Þirket sözleþmesinde ek ödeme veya yan edim yükümlülükleri öngörüldüðü takdirde, dev-
ralanýn ödeme gücü þüpheli görüldüðü için ondan istenen güvence verilmemiþse, genel kurul þirket
sözleþmesinde hüküm bulunmasa bile, onayý reddedebilir.

(7) Baþvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul reddetmediði takdirde onayý vermiþ sayýlýr.

2. Miras, eþler arasýndaki mal rejimi ve icra
MADDE 596 - (1) Esas sermaye payýnýn, miras, eþler arasýndaki mal rejimine iliþkin hüküm-

ler veya icra yoluyla geçmesi hâllerinde, tüm haklar ve borçlar, genel kurulun onayýna gerek olmak-
sýzýn, esas sermaye payýný iktisap eden kiþiye geçer.

(2) Þirket, iktisabýn öðrenilmesinden itibaren üç ay içinde esas sermaye payýnýn geçtiði kiþiyi
onaylamayý reddedebilir. Bunun için, þirketin, paylarý kendi veya ortaðý ya da kendisi tarafýndan
gösterilen üçüncü bir kiþi hesabýna, gerçek deðeri üzerinden devralmayý, payýn geçtiði kiþiye öner-
mesi þarttýr.

(3) Red kararý, devrin gerçekleþtiði günden itibaren geçerli olmak üzere geriye etkilidir. Red,
bu konudaki kararýn verilmesine kadar geçen süre içinde alýnan genel kurul kararlarýnýn geçerliliði-
ni etkilemez.

3. Gerçek deðerin belirlenmesi
MADDE 597 - (1) Kanunda veya þirket sözleþmesinde esas sermaye payýnýn bedeli olarak ger-

çek deðerin öngörüldüðü durumlarda, taraflar anlaþamamýþlarsa bu deðer, taraflardan birinin istemi
üzerine, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki mahkemece belirlenir.

(2) Mahkeme, yargýlama ve deðer belirleme giderlerini kendi takdirine göre paylaþtýrýr. Mah-
kemenin kararý kesindir.

4. Tescil
MADDE 598 - (1) Esas sermaye paylarýnýn geçiþlerinin tescil edilmesi için, þirket müdürleri

tarafýndan ticaret siciline baþvurulur.

(2) Baþvurunun otuz gün içinde yapýlmamasý hâlinde, ayrýlan ortak adýnýn bu paylarla ilgili ola-
rak silinmesi için ticaret siciline baþvurabilir. Bunun üzerine sicil müdürü, þirkete, iktisap edenin
adýnýn bildirilmesi için süre verir.

(3) Sicil kaydýna güvenen iyiniyetli kiþinin güveni korunur.

IV - Birden fazla ortaða ait esas sermaye payý, bu pay üzerinde çeþitli haklar
1. Paylý mülkiyet
MADDE 599 - (1) Bir esas sermaye payý birden fazla ortaða ait olduðu takdirde, paydaþlar þir-

ket sözleþmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinden dolayý þirkete karþý müte-
selsilen sorumludur.

(2) Paydaþlar, esas sermaye payýndan doðan haklarýný, ancak atayacaklarý ortak bir temsilci ara-
cýlýðý ile kullanabilirler.
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2. Ýntifa ve rehin hakký
MADDE 600 - (1) Bir esas sermaye payý üzerinde intifa hakký kurulmasýna, esas sermaye pa-

yýnýn geçiþine iliþkin hükümler uygulanýr.

(2) Þirket sözleþmesiyle, esas sermaye payý üzerinde rehin hakký kurulmasý genel kurulun ona-
yýna baðlanabilir. Bu hâlde geçiþe iliþkin hükümler uygulanýr. Genel kurul sadece haklý sebeplerin
varlýðýnda rehin hakký kurulmasýna onay vermekten kaçýnabilir.

(3) Bir esas sermaye payý üzerinde intifa hakký bulunmasý hâlinde, pay intifa hakký sahibi tara-
fýndan temsil edilir; bu durumda intifa hakkýný haiz kiþi, esas sermaye payý sahibinin menfaatlerini,
hakkaniyete uygun bir þekilde gözetmezse tazminat ile yükümlü olur.

B) Geri verme yasaðý
MADDE 601 - (1) Esas sermayenin azaltýlmasý hâli hariç, ortaklara, esas sermaye payý bedeli

geri verilemeyeceði gibi, ortaklar bu borçtan ibra da olunamazlar.

C) Þirketin sorumluluðu
MADDE 602 - (1) Þirket, borçlarýndan dolayý sadece malvarlýðý ile sorumludur.
D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri
I - Ek ödeme yükümlülüðü
1. Kural
MADDE 603 - (1) Ortaklar þirket sözleþmesiyle, esas sermaye payý bedeli dýþýnda ek ödeme

ile de yükümlü tutulabilirler. Ortaklardan bu yükümlülüðün yerine getirilmesi ortaklardan ancak;

a) Þirket esas sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamýnýn þirketin zararýný karþýlayamamasý;

b) Þirketin bu ek araçlar olmaksýzýn iþlerine gereði gibi devamýnýn mümkün olmamasý,

c) Þirket sözleþmesinde tanýmlanan ve öz sermaye ihtiyacý doðuran diðer bir hâlin gerçekleþ-
miþ bulunmasý,

hallerinde istenebilir.

(2) Ýflâsýn açýlmasý ile ek ödeme yükümlülüðü muaccel olur.

(3) Ek ödeme yükümlülüðü þirket sözleþmesinde ancak esas sermaye payýný esas alan belirli bir
tutar olarak öngörülebilir. Bu tutar esas sermaye payýnýn itibarî deðerinin iki katýný aþamaz.

(4) Her ortak, sadece kendi esas sermaye payýna düþen ek ödemeyi yerine getirmekle yükümlüdür.

(5) Þartlar gerçekleþmiþse, ek ödemeler müdürler tarafýndan istenir.

(6) Ek ödeme yükümlülüðünün azaltýlmasý veya kaldýrýlmasý ancak esas sermaye ile kanunî ye-
dek akçeler toplamýnýn zararlarý tamamen karþýlamasý hâlinde mümkündür. Ek ödeme yükümlülü-
ðünün azaltýlmasýna veya kaldýrýlmasýna esas sermayenin azaltýlmasý hakkýndaki hükümler kýyas
yoluyla uygulanýr.

2. Yükümlülüðün sürmesi
MADDE 604 - (1) Þirkettten ayrýlan bir ortaktan da ek ödeme yükümlülüðünü yerine getirme-

si istenebilir; þu kadar ki, þirket, ortaðýn þirketten ayrýlmasýnýn tescil edildiði tarihten itibaren iki yýl
içinde iflâs etmiþ olsun.
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(2) Ek ödeme yükümlülüðü, halef tarafýndan yerine getirilmemiþse, ortaðýn sorumluluðu, yü-
kümlülüðü gerçekleþtiði tarihte ortaða karþý ileri sürülebileceði ölçüde devam eder.

3. Geri ödeme

MADDE 605 - (1) Yerine getirilen ek ödeme yükümün kýsmen veya tamamen geri verilebil-
mesi için, ek ödemeye iliþkin tutarýn, serbestçe kullanýlabilecek yedek akçeler ile fonlardan karþýla-
nabilir olmasý ve bu durumun iþlem denetçisi tarafýndan doðrulanmýþ bulunmasý þarttýr.

II - Yan edim yükümlülüðü

MADDE 606 - (1) Þirket sözleþmesiyle, þirketin iþletme konusunun gerçekleþmesine hizmet
edebilecek yan edim yükümlülükleri öngörülebilir.

(2) Bir esas sermaye payýna baðlý yan edim yükümlülüklerinin konusu, kapsamý, koþullarý ve
diðer önemli noktalar þirket sözleþmesinde belirtilir. Ayrýntýyý gerektiren konular genel kurul düzen-
lemesine býrakýlabilir.

(3) Þirket sözleþmesinde açýkça belirtilmiþ bir karþýlýðý veya uygun bir karþýlýðý bulunmayan
ve öz sermaye gereksinimini karþýlamaya hizmet eden nakdî ve aynî edim yükümlülükleri, ek öde-
me yükümlülüðüne iliþkin hükümlere tâbîdir.

III - Sonradan öngörülme

MADDE 607 - (1) Þirket sözleþmesini deðiþtirip, ek ya da yan edim yükümlülükleri öngören ve-
ya mevcut yükümlülükleri artýran genel kurul kararlarý, ancak ilgili tüm ortaklarýn onayýyla alýnabilir.

E) Kâr payý ve ilgili diðer hükümler

I - Kâr payý ve yedek akçeler

MADDE 608 - (1) Kâr payý, sadece bilânço kârýndan ve bunun için ayrýlmýþ yedek akçelerden
daðýtýlabilir. Kâr payý daðýtýmýna ancak, kanun ve þirket sözleþmesi uyarýnca ayrýlmasý gereken kanunî
yedek akçelerle, þirket sözleþmesinde öngörülmüþ yedek akçeler ayrýldýðý takdirde karar verilebilir.

(2) Þirket sözleþmesi ile aksi öngörülmedikçe, kâr payý, esas sermaye payýnýn itibarî deðerine
oranla hesaplanýr; ayrýca yerine getirilen ek ödeme yükümlülüklerinin tutarý da, kâr payýnýn hesap-
lanmasýnda itibarî deðere eklenir.

(3) Þirket genel kurulu, kanun ya da þirket sözleþmesinde öngörülmeyen veya öngörüleni aþan
tutarlarda yedek akçelerin ayrýlmalarýna sadece;

a) Zararlarýn karþýlanmasý için gerekliyse,

b) Þirketin geliþimi için yatýrým yapýlmasý gereksinimi ciddi bir þekilde ortaya konulmuþsa, bü-
tün ortaklarýn menfaati böyle bir yedek akçe ayrýlmasýný haklý gösteriyorsa ve bu hususlar þirket
sözleþmesinde açýkça belirtilmiþse,

karar verebilir.

II - Faiz yasaðý ve hazýrlýk dönemi faizi

MADDE 609 - (1) Esas sermayeye ve ek ödemelere faiz verilemez. Þirket sözleþmesiyle ha-
zýrlýk dönemi faizi ödenmesi öngörülebilir. Bu hâlde anonim þirketlere iliþkin hükümler uygulanýr.
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III - Finansal tablolarý ve yedek akçeler
MADDE 610 - (1) Anonim þirketlere iliþkin 514 ilâ 527 nci madde hükümleri limited þirket-

lere de uygulanýr.

IV - Haksýz alýnan kâr paylarýnýn geri verilmesi
MADDE 611 - (1) Haksýz yere kâr almýþ olan ortak ve müdür bunu geri vermekle yükümlüdür.
(2) Ýyiniyetli olduklarý takdirde ortak veya müdürün haksýz alýnan kârý geri verme borcu, þirket

alacaklýlarýnýn haklarýný ödemek için gerekli olan tutarý aþamaz.

(3) Þirketin haksýz alýnan kârý geri alma hakký, paranýn alýndýðý tarihten itibaren beþ yýl, iyini-
yetin varlýðýnda iki yýl sonra zamanaþýmýna uðrar.

F) Þirketin kendi esas sermaye paylarýný iktisabý
MADDE 612 - (1) Þirket kendi esas sermaye paylarýný, sadece, bunlarý alabilmek için gerekli

tutarda serbestçe kullanabileceði öz sermayeye sahipse ve alacaðý paylarýn itibarî deðerlerinin top-
lamý esas sermayenin yüzde onunu aþmýyorsa iktisap edebilir.

(2) Þirket sözleþmesinde öngörülen veya mahkeme kararýyla hükme baðlanmýþ bulunan bir þir-
ketten çýkma ya da çýkarma dolayýsýyla, esas sermaye paylarýnýn iktisabý hâlinde, birinci fýkradaki üst
sýnýr yüzde yirmi olarak uygulanýr. Þirket esas sermayesinin yüzde onunu aþan bir tutarda iktisap edi-
len esas sermaye paylarý iki yýl içinde elden çýkarýlýr veya sermaye azaltýlmasý yoluyla itfa edilir.

(3) Þirket kendi esas sermaye paylarý için ödediði tutar kadar yedek akçe ayýrýr.

(4) Þirketin iktisap ettiði kendi esas sermaye paylarýndan kaynaklanan oy haklarý ile buna bað-
lý diðer haklar bu paylar þirketin elinde bulunduðu sürece donar.

(5) Þirketin, iktisap ettiði kendi esas sermaye paylarýna ait ek ve yan ödeme yükümlülükleri,
söz konusu paylar þirketin elinde bulunduðu sürece istenemez.

(6) Þirketin kendi paylarýný iktisap etmesine iliþkin sýnýrlama ile ilgili hükümler, þirket esas serma-
ye paylarýnýn, þirketin çoðunluðuna sahip bulunduðu yavru þirketlerce iktisabý hâlinde de uygulanýr.

G) Baðlýlýk yükümü ve rekabet yasaðý
MADDE 613 - (1) Ortaklar, þirket sýrlarýný korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük þirket söz-

leþmesi veya genel kurul kararýyla kaldýrýlamaz.

(2) Ortaklar, þirketin çýkarlarýný zedeleyebilecek davranýþlarda bulunamazlar. Özellikle, kendi-
lerine özel bir menfaat saðlayan ve þirketin amacýna zarar veren iþlemler yapamazlar. Þirket sözleþ-
mesiyle, ortaklarýn, þirketle rekabet eden iþlem ve davranýþlardan kaçýnmak zorunda olduklarý ön-
görülebilir.

(3) Müdürler hakkýnda rekabet yasaðý öngören 626 ncý madde hükümleri saklýdýr.

(4) Geri kalan ortaklarýn tümü yazýlý olarak onay verdikleri takdirde, ortaklar, baðlýlýk yükümü-
ne veya rekabet yasaðýna aykýrý düþen faaliyetlerde bulunabilirler. Esas sözleþme birinci cümledeki
onay yerine ortaklar genel kurulunun onay kararýný öngörebilir.

H) Bilgi alma ve inceleme hakký
MADDE 614 - (1) Her ortak, müdürlerden, þirketin bütün iþleri ve hesaplarý hakkýnda bilgi

vermelerini isteyebilir ve belirli konularda inceleme yapabilir.
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(2) Ortaðýn, elde ettiði bilgileri þirketin zararýna olacak þekilde kullanmasý tehlikesi varsa, mü-
dürler, bilgi alýnmasýný ve incelemeyi, gerekli ölçüde engelleyebilir; bu konuda ortaðýn baþvurusu
üzerine genel kurul karar verir.

(3) Genel kurul, bilgi alýnmasýný ve incelemeyi haksýz yere engellerse, ortaðýn istemi üzerine
mahkeme bu hususta karar verir. Mahkeme kararý kesindir.

I) Özsermayenin yerini tutan ödünçler

MADDE 615 - (1) Ortaklar veya onlara yakýn kiþiler tarafýndan þirkete verilen ve öz sermaye-
nin yerini tutan nitelikteki ödünçler, bir sözleþme veya beyan dolayýsýyla sýrada en sonda yer alan-
lar da dâhil olmak üzere diðer tüm alacaklardan sonra gelir.

(2) Aþaðýdakiler, özsermayenin yerini tutan ödünç niteliðinde sayýlýr;

a) Esas sermayenin ve kanunî yedek akçelerin, aktifler tarafýndan artýk karþýlanamadýðý (borca
batýk bilânço durumu) bir anda verilen ödünçler.

b) Ortaklar veya onlara yakýn kiþiler tarafýndan, þirketin finansal durumu itibarýyla özsermaye
koymalarýnýn uygun olduðu bir anda, bunun yerine verilen ödünçler.

(3) Ýflâsýn açýlmasýndan önceki bir yýl içinde, öz sermayenin yerini tutar nitelikteki ödünçlerin
geriye ödenmesi amacýyla yapýlan ödemeler, bu ödemelerin alýcýsý tarafýndan geri verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Þirketin Organlarý

A) Genel kurul

I - Yetkiler

MADDE 616 - (1) Genel kurulunun devredilemez yetkileri þunlardýr;

a) Þirket sözleþmesinin deðiþtirilmesi.

b) Müdürlerin atanmalarý ve görevden alýnmalarý.

c) Topluluk denetçisi ile iþlem denetçileri de dâhil olmak üzere, denetçilerin atanmalarý ve gö-
revden alýnmalarý.

d) Topluluk yýl sonu finansal tablolarý ile yýllýk faaliyet raporunun onaylanmasý.

e) Yýl sonu finansal tablolarýnýn ve yýllýk faaliyet raporunun onaylanmasý; kâr payý hakkýnda
karar verilmesi; kazanç paylarýnýn belirlenmesi.

f) Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibralarý.

g) Esas sermaye paylarýnýn devirlerinin onaylanmasý.

h) Bir ortaðýn þirketten çýkarýlmasý için mahkemeden istemde bulunulmasý.

ý) Müdürün, þirketin kendi paylarýný iktisabý konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir iktisa-
býn onaylanmasý.

i) Þirketin feshi.

j) Genel kurulunun kanun veya þirket sözleþmesi ile yetkilendirildiði ya da müdürlerin genel
kurula sunduðu konularda karar verilmesi.
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(2) Aþaðýda sayýlanlar, þirket sözleþmesinde öngörüldükleri takdirde genel kurulun devredile-
mez yetkileridir;

a) Þirket sözleþmesi uyarýnca genel kurulun onayýnýn arandýðý hâller ile müdürlerin faaliyetle-
rinin onaylanmasý.

b) Önerilme, önalým ve alým haklarýnýn kullanýlmasý hakkýnda karar verilmesi.

c) Esas sermaye paylarý üzerinde rehin hakký kurulmasýna iliþkin onayýn verilmesi.

d) Yan edim yükümlülükleri hakkýnda iç yönetmelik çýkarýlmasý.

e) Þirket sözleþmesinin 603 üncü maddenin altýncý fýkrasý uyarýnca ortaklarýn onayýný yeterli
görmemesi hâlinde, müdürlerin ve ortaklarýn þirkete karþý baðlýlýk yükümü veya rekabet yasaðý ile
baðdaþmayan faaliyetlerde bulunabilmelerinin onayý için gereken iznin verilmesi.

f) Bir ortaðýn þirket sözleþmesinde öngörülen sebeplerden dolayý þirketten çýkarýlmasý.

(3) Þirket sözleþmesi ile müdürler yetkili kýlýnmadýklarý takdirde, ticarî mümessiller ile ticarî
vekillerin atanmalarý.

II - Genel kurulun toplanmasý
1. Çaðrý
MADDE 617 - (1) Genel kurul müdürler tarafýndan toplantýya çaðrýlýr. Olaðan genel kurul top-

lantýsý, her yýl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapýlýr. Þirket sözleþmesi
uyarýnca ve gerektikçe genel kurul olaðanüstü toplantýya çaðrýlýr.

(2) Genel kurul, toplantý gününden en az onbeþ gün önce toplantýya çaðrýlýr. Þirket sözleþmesi
bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kýsaltabilir.

(3) Toplantýya çaðrý, azlýðýn çaðrý ve öneri hakký, gündem, öneriler, çaðrýsýz genel kurul, hazýr-
lýk önlemleri, tutanak, yetkisiz katýlma konularýnda anonim þirketlere iliþkin hükümler, komisere
iliþkin olanlar hariç, kýyas yoluyla uygulanýr. Her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya ol-
mayan bir kiþi aracýlýðýyla temsil ettirebilir.

(4) Herhangi bir ortak sözlü görüþme isteminde bulunmadýkça genel kurul kararlarý ortaklar-
dan birinin gündem maddesi ile ilgili önerisine diðer ortaklarýn yazýlý onaylarý alýnmak suretiyle de
verilebilir.

2. Oy hakký ve hesaplanmasý
MADDE 618 - (1) Ortaklarýn oy hakký esas sermaye paylarýnýn itibarî deðerine göre hesaplanýr.

Þirket sözleþmesinde daha yüksek bir tutar öngörülmemiþse her yirmibeþ Türk Lirasý bir oy hakký ve-
rir. Ancak þirket sözleþmesi ile birden fazla paya sahip ortaklarýn oy haklarý sýnýrlandýrýlabilir. Ortak
en az bir oy hakkýný haizdir. Þirket sözleþmesinde açýkça düzenlenmiþse yazýlý oy da verilebilir.

(2) Þirket sözleþmesi, oy hakkýný, itibarî deðerden baðýmsýz olarak her esas sermaye payýna bir
oy hakký düþecek þekilde de belirleyebilir. Bu hâlde en küçük itibarî deðere sahip bulunan esas ser-
maye payýnýn verdiði oy sayýsý, diðer esas sermaye paylarýnýn itibarî deðerlerinin onda birinden aþa-
ðý olamaz.

(3) Oy hakkýnýn esas sermaye paylarýnýn sayýsýna göre belirlenmesine iliþkin þirket sözleþmesi
hükmü aþaðýdaki hâllerde uygulanmaz;
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a) Denetçilerin seçimi.

b) Þirket yönetimi ya da onun bazý bölümlerinin denetimi için özel denetçi seçimi.

c) Sorumluluk davasý açýlmasý hakkýnda karar verilmesi.

3. Oy hakkýndan yoksunluk

MADDE 619 - (1) Herhangi bir þekilde þirket yönetimine katýlmýþ bulunanlar, müdürlerin ib-
ralarýna iliþkin kararlarda oy kullanamazlar.

(2) Þirketin kendi esas sermaye payýný iktisabýna iliþkin kararlarda, esas sermaye payýný devre-
den ortak oy kullanamaz.

(3) Ortaðýn baðlýlýk yükümüne veya rekabet yasaðýna aykýrý faaliyetlerde bulunmasýný onayla-
yan kararlarda ilgili ortak oy kullanamaz.

III - Karar alma

1. Olaðan karar alma

MADDE 620 - (1) Kanun veya þirket sözleþmesinde aksi öngörülmediði takdirde, seçim ka-
rarlarý dâhil, tüm genel kurul kararlarý, toplantýda temsil edilen oylarýn salt çoðunluðu ile alýnýr.

2. Önemli kararlar

MADDE 621 - (1) Aþaðýdaki genel kurul kararlarý, temsil edilen oylarýn en az üçte ikisinin ve oy
hakký bulunan esas sermayenin tamamýnýn salt çoðunluðunun bir arada bulunmasý hâlinde alýnabilir;

a) Þirket iþletme konusunun deðiþtirilmesi.

b) Oyda imtiyazlý esas sermaye paylarýnýn öngörülmesi.

c) Esas sermaye paylarýnýn devrinin sýnýrlandýrýlmasý, yasaklanmasý ya da kolaylaþtýrýlmasý.

d) Esas sermayenin artýrýlmasý.

e) Rüçhan hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasý ya da kaldýrýlmasý.

f) Þirket merkezinin deðiþtirilmesi.

g) Müdürlerin ve ortaklarýn, baðlýlýk yükümüne veya rekabet yasaðýna aykýrý faaliyette bulun-
malarýna genel kurul tarafýndan onay verilmesi.

h) Bir ortaðýn haklý sebepler dolayýsýyla þirketten çýkarýlmasý için mahkemeye baþvurulmasý ve
bir ortaðýn þirket sözleþmesinde öngörülen sebepten þirketten çýkarýlmasý.

ý) Þirketin feshi.

(2) Kanunda öngörülen belirli konularda kararlarýn alýnabilmesi için, daha aðýr çoðunluk öngö-
ren hükümler, þirket sözleþmesine ancak ayný çoðunluk ile konulabilir.

IV- Genel kurul kararlarýnýn hükümsüzlüðü ve iptali

MADDE 622 - (1) Bu Kanunun anonim þirket genel kurul kararlarýnýn hükümsüzlüðüne ve ip-
taline iliþkin hükümleri, kýyas yoluyla limited þirketlere de uygulanýr.
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B) Yönetim ve temsil
I - Müdürler
1. Genel olarak
MADDE 623 - (1) Þirketin yönetimi ve temsili þirket sözleþmesi ile düzenlenir. Þirketin söz-

leþmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sýfatýný taþýyan bir veya birden fazla ortaða veya tüm ortak-
lara ya da üçüncü kiþilere verilebilir. En azýndan bir ortaðýn, þirketi yönetim hakkýnýn ve temsil yet-
kisinin bulunmasý gerekir.

(2) Þirketin müdürlerinden biri bir tüzel kiþi olduðu takdirde, bu kiþi bu görevi tüzel kiþi adýna
yerine getirecek bir gerçek kiþiyi belirler.

(3) Müdürler, kanunla veya þirket sözleþmesi ile genel kurula býrakýlmamýþ bulunan yönetime
iliþkin tüm konularda karar almaya ve bu kararlarý yürütmeye yetkilidirler.

2. Müdürlerin birden fazla olmalarý
MADDE 624 - (1) Þirketin birden fazla müdürünün bulunmasý hâlinde, bunlardan biri, þirketin

ortaðý olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, genel kurul tarafýndan müdürler kurulu baþkaný olarak atanýr.

(2) Baþkan olan müdür veya tek müdürün bulunmasý hâlinde bu kiþi, genel kurulun toplantýya
çaðrýlmasý ve genel kurul toplantýlarýnýn yürütülmesi konularýnda olduðu gibi, genel kurul baþka
yönde bir karar almadýðý ya da þirket sözleþmesinde farklý bir düzenleme öngörülmediði takdirde,
tüm açýklamalarý ve ilânlarý yapmaya da yetkilidir.

(3) Birden fazla müdürün varlýðý hâlinde, bunlar çoðunlukla karar alýrlar. Eþitlik hâlinde baþ-
kanýn oyu üstün sayýlýr. Þirket sözleþmesi, müdürlerin karar almalarý konusunda deðiþik bir düzen-
leme öngörebilir.

II - Görevler, yetkiler ve yükümlülükler
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler
MADDE 625 - (1) Müdürler, kanunlarýn ve þirket sözleþmesinin genel kurula görev ve yetki

vermediði bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aþaðýdaki görevlerini ve yetkilerini dev-
redemez ve bunlardan vazgeçemezler:

a) Þirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi; bunlar için gerekli talimatlarýn verilmesi.

b) Kanun ve þirket sözleþmesi çerçevesinde þirket yönetim örgütünün belirlenmesi.

c) Þirketin yönetimi için gerekli olduðu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal
plânlamanýn oluþturulmasý.

d) Þirket yönetiminin bazý bölümleri kendilerine devredilmiþ bulunan kiþilerin, kanunlara, þir-
ket sözleþmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi.

e) Küçük limited þirketler hariç, risklerin erken teþhisi ve yönetimi komitesinin kurulmasý.

f) Þirket finansal tablolarýnýn, yýllýk faaliyet raporunun ve gerekli olduðu takdirde topluluk fi-
nansal tablolarýnýn ve yýllýk faaliyet raporunun düzenlenmesi.

g) Genel kurul toplantýsýnýn hazýrlanmasý ve genel kurul kararlarýnýn yürütülmesi.

h) Þirketin borca batýk olmasý hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi.
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(2) Þirket sözleþmesinde, müdürün veya müdürlerin;

a) Aldýklarý belirli kararlarý ve

b) Münferit sorunlarý

genel kurulun onayýna sunmalarý gereði öngörülebilir. Genel kurulun onayý müdürlerin sorumlulu-
ðunu ortadan kaldýrmaz, sýnýrlandýrmaz. Borçlar Kanununun 43 ve 44 üncü madde hükümleri saklýdýr.

2. Özen ve baðlýlýk yükümü, rekabet yasaðý
MADDE 626 - (1) Müdürler ve yönetimle görevli kiþiler, görevlerini tüm özeni göstererek ye-

rine getirmek ve þirketin menfaatlerini, dürüstlük kurallarý çerçevesinde, gözetmekle yükümlüdür-
ler. 202 ilâ 205 inci madde hükümleri saklýdýr.

(2) Þirket sözleþmesinde aksi öngörülmemiþ veya diðer tüm ortaklar yazýlý olarak izin verme-
miþse, müdürler þirketle rekabet oluþturan bir faaliyette bulunamazlar. Þirket sözleþmesi ortaklarýn
onayý yerine ortaklar genel kurulunun onay kararýný öngörebilir.

(3) Müdürler de, ortaklar için öngörülmüþ bulunan baðlýlýk borcuna tâbidir.

3. Eþit iþlem
MADDE 627 - (1) Müdürler ortaklara eþit þartlar altýnda eþit iþlem yaparlar.
III - Müdürlerin yerleþim yeri
MADDE 628 - (1) Þirket müdürlerinden en az birinin yerleþim yerinin Türkiye’de bulunmasý

ve bu müdürün þirketi tek baþýna temsile yetkili olmasý gerekir.

(2) Birinci fýkra hükmüne aykýrýlýk belirlendiðinde, ticaret sicili müdürü durumun kanuna uy-
gun hâle getirilmesi için þirkete uygun bir süre verir. Bu süre içinde gereken yapýlmadýðý takdirde,
ticaret sicili müdürü þirketin feshini mahkemeden ister.

IV - Temsil yetkisinin kapsamý, sýnýrlandýrýlmasý
MADDE 629 - (1) Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamýna, yetkinin sýnýrlandýrýlmasýna, im-

zaya yetkili olanlarýn belirlenmesine, imza þekli ile bunlarýn tescil ve ilânýna bu Kanunun anonim
þirketlere iliþkin ilgili hükümleri kýyas yolu ile uygulanýr.

(2) Tek ortak ile onun tarafýndan temsil edilen þirket arasýnda yapýlan sözleþmelerin yazýlý ol-
masý þarttýr. Bu zorunluluk, piyasanýn þartlarýna göre günlük, önemsiz ve sýradan iþlemlere iliþkin
sözleþmelere uygulanmaz.

V - Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alýnmasý ve sýnýrlandýrýlmasý
MADDE 630 - (1) Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir; yönetim hakkýný ve

temsil yetkisini sýnýrlayabilir.

(2) Her ortak, haklý sebeplerin varlýðýnda, yöneticilerin yönetim hakkýnýn ve temsil yetkilerinin
kaldýrýlmasýný veya sýnýrlandýrýlmasýný mahkemeden isteyebilir.

(3) Yöneticinin, özen ve baðlýlýk yükümü ile diðer kanundan ve þirket sözleþmesinden doðan
borçlarýný aðýr bir þekilde ihlâl etmesi veya iyi þirket yönetimi için gerekli yeteneði kaybetmesi hak-
lý sebep olarak kabul olunur.

(4) Görevden alýnan yöneticinin tazminat haklarý saklýdýr.
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VI - Ticarî mümessiller ve ticarî vekiller
MADDE 631 - (1) Þirket sözleþmesinde baþka þekilde düzenlenmediði takdirde, ticarî mümes-

siller ve ticarî vekiller ancak genel kurul kararý ile atanabilirler; yetkileri genel kurul tarafýndan sý-
nýrlandýrýlabilir.

(2) Müdür veya müdürlerin çoðunluðu, 623 üncü maddenin kapsamýna girmeyen ticarî mümes-
sili veya ticarî vekili her zaman görevden uzaklaþtýrabilir. Bu kiþi genel kurul kararý ile atanmýþsa,
görevden alma ve yetkilerini sýnýrlandýrmak için genel kurul gecikmeksizin toplantýya çaðrýlýr.

VII - Haksýz fiil sorumluluðu
MADDE 632 - (1) Þirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kiþinin, þirkete iliþkin görev-

lerini yerine getirmesi sýrasýnda iþlediði haksýz fiilden þirket sorumludur.
C) Sermaye kaybý ve borca batýklýk
I - Bildirim yükümlülüðü
MADDE 633 - (1) Esas sermayenin kaybý ya da borca batýk olma hâllerinde anonim þirketle-

re iliþkin ilgili hükümler kýyas yoluyla uygulanýr. Ek ödeme yükümlülüðü hakkýndaki hükümler
saklýdýr.

II - Ýflâsýn bildirilmesi veya ertelenmesi
MADDE 634 - (1) Ýflâsýn bildirilmesi ve ertelenmesine anonim þirket hükümleri uygulanýr.
D) Denetçi
MADDE 635 - (1) Anonim þirketin denetçiye ve iþlem denetçileriyle denetime ve özel deneti-

me iliþkin hükümleri limited þirkete de uygulanýr.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Sona Erme ve Ayrýlma
A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçlarý
MADDE 636 - (1) Limited þirket aþaðýdaki hâllerde sona erer;
a) Þirket sözleþmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleþmesiyle.
b) Genel kurul kararý ile.
c) Ýflâsýn açýlmasý ile.
d) Kanunda öngörülen diðer sona erme hâllerinde.
(2) Uzun süreden beri þirketin kanunen gerekli organlarýndan biri mevcut deðilse veya genel

kurul toplanamýyorsa, ortaklardan veya þirket alacaklýlarýndan birinin þirketin feshini istemesi üze-
rine þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri dinleyerek þirketin
durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler, buna raðmen durum düzeltilmezse,
þirketin feshine karar verir.

(3) Haklý sebeplerin varlýðýnda, her ortak mahkemeden þirketin feshini isteyebilir. Mahkeme,
istem yerine, davacý ortaða payýnýn gerçek deðerinin ödenmesine ve davacý ortaðýn þirketten çýka-
rýlmasýna veya duruma uygun düþen ve kabul edilebilir diðer bir çözüme hükmedebilir.

(4) Fesih davasý açýldýðýnda mahkeme taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir.
(5) Sona ermenin sonuçlarýna anonim þirketlere iliþkin hükümler uygulanýr.
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B) Tescil ve ilân
MADDE 637 - (1) Sona erme, iflâstan ve mahkeme kararýndan baþka bir sebepten ileri gelmiþ-

se müdür, birden fazla müdürün bulunmasý hâlinde en az iki müdür, bunu ticaret siciline tescil ve
ilân ettirir.

C) Çýkma ve çýkarýlma
I - Genel olarak
MADDE 638 - (1) Þirket sözleþmesi, ortaklara þirketten çýkma hakkýný tanýyabilir, bu hakkýn

kullanýlmasýný belirli þartlara baðlayabilir.

(2) Her ortak, haklý sebeplerin varlýðýnda þirketten çýkmasýna karar verilmesi için dava açabi-
lir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacýnýn ortaklýktan doðan hak ve borçlarýndan bazý-
larýnýn veya tümünün dondurulmasýna veya davacý ortaðýn durumunun güvence altýna alýnmasý
amacýyla diðer önlemlere karar verebilir.

II - Çýkmaya katýlma
MADDE 639 - (1) Ortaklardan biri þirket sözleþmesindeki hükme dayanarak çýkma istediði ve-

ya haklý sebeplerden dolayý çýkma davasý açtýðý takdirde, müdür veya müdürler gecikmeksizin di-
ðer ortaklarý bundan haberdar ederler.

(2) Diðer ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaþtýðý tarihten itibaren bir ay içinde;

a) Þirket sözleþmesinde öngörülen haklý sebep kendisi yönünden de geçerliyse, kendisinin de
çýkmaya katýlacaðýný müdürlere bildirmek,

b) Açacaðý bir dava ile haklý sebepler dolayýsýyla çýkma davasýna katýlmak,

hakkýna sahiptir.

(3) Çýkan tüm ortaklar, esas sermaye paylarý ile orantýlý olarak, eþit iþleme tâbi tutulurlar.

(4) Þirket sözleþmesindeki hüküm sebebiyle veya haklý bir sebebin varlýðý dolayýsýyla bir orta-
ðýn þirketten çýkarýlmasý hâlinde bu hüküm uygulanmaz.

III - Çýkarma
MADDE 640 - (1) Þirket sözleþmesinde, bir ortaðýn genel kurul kararý ile þirketten çýkarýlabi-

leceði sebepler öngörülebilir.

(2) Çýkarma kararýna karþý ortak, kararýn noter aracýlýðýyla kendisine bildirilmesinden itibaren
üç ay içinde iptal davasý açabilir.

(3) Þirketin istemi üzerine, mahkeme kararý ile, haklý bir sebebe dayanarak ortaðýn þirketten çý-
karýlmasý saklýdýr.

IV - Ayrýlma akçesi
1. Ýstem ve tutar
MADDE 641 - (1) Ortak þirketten ayrýldýðý takdirde, esas sermaye payýnýn gerçek deðerine

uyan ayrýlma akçesini istem hakkýný haizdir.

(2) Þirket sözleþmesinde öngörülen ayrýlma hakký dolayýsýyla, þirket sözleþmeleri ayrýlma ak-
çesini farklý bir þekilde düzenleyebilirler.
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2. Ödeme
MADDE 642 - (1) Ayrýlma akçesi;
a) Þirket kullanýlabilir bir öz sermaye üzerinde tasarruf ediyorsa,

b) Ayrýlan kiþinin esas sermaye paylarý devredilebiliyorsa,

c) Esas sermaye, ilgili hükümlere göre azaltýlmýþsa,

ayrýlma ile muaccel olur.

(2) Ýþlem denetçisi kullanýlabilir öz sermaye tutarýný belirler. Bu tutar ayrýlma akçesinin öden-
mesine yetmiyorsa, iþlem denetçisi esas sermayeden ne tutarda indirim yapýlmasý gerektiðini de
gösterir.

(3) Ayrýlan ortaðýn ayrýlma akçesinin ödenmeyen kýsmý, þirkete karþý, bütün alacaklýlardan son-
ra gelen faizsiz bir alacak oluþturur. Bu husus yýllýk raporda kullanýlabilir öz sermaye tutarýnýn tes-
piti ile muaccel hâle gelir.

D) Tasfiye
MADDE 643 - (1) Tasfiye usulü ile tasfiyede þirket organlarýnýn yetkileri hakkýnda anonim þir-

ketlere iliþkin hükümler uygulanýr.

E) Uygulanacak hükümler
MADDE 644 - (1) Kurucularýn þirketin yönetimi, denetimi, iþlemlerin denetimi ve tasfiyesi ile

görevli kiþilerin sorumluluðu hakkýnda ilgili anonim þirket hükümleri uygulanýr. Ayrýca, þirketin ku-
ruluþunda kanuna aykýrý hareket edilerek ortaklarýn, alacaklýlarýn ve kamunun menfaatlerinin ihlâli
veya tehlikeye düþürülmesi hâlinde, þirketin feshi ile yönetim kurulu kararlarýnýn butlaný hakkýnda,
anonim þirketlerin genel kurul kararlarýnýn butlanýna dair hükümleri geçerli olur.

ÜÇÜNCÜ KÝTAP
Kýymetli Evrak
BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Kýymetli evrakýn tanýmý
MADDE 645 - (1) Kýymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunlarýn içerdikleri hak senetten ayrý ola-

rak ileri sürülemediði gibi baþkalarýna da devredilemez.

B) Senetten doðan borç
MADDE 646 - (1) Kýymetli evrakýn borçlusu, ancak senedin teslimi karþýlýðýnda ödeme ile yü-

kümlüdür.

(2) Hile veya aðýr kusuru bulunmadýkça borçlu, vade geldiðinde, senedin niteliðine göre ala-
caklý olduðu anlaþýlan kiþiye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur.

C) Kýymetli evrakýn devri
I - Genel þekil
MADDE 647 - (1) Mülkiyet veya sýnýrlý bir aynî hak kurulmasý amacýyla kýymetli evrakýn dev-

ri için herhalde senet üzerindeki zilyetliðin devri þarttýr.
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(2) Bundan baþka emre yazýlý senetlerde ciroya, nama yazýlý senetlerde yazýlý bir devir beyaný-
na da gerek vardýr. Bu beyan kýymetli evrakýn veya ayrý bir kâðýdýn üzerine yazýlabilir.

(3) Kanun veya sözleþme ile baþkalarýnýn, bu arada, özellikle borçlunun da devre katýlmalarý
zorunluluðu öngörülebilir.

II - Ciro

1. Þekil

MADDE 648 - (1) Bütün hâllerde ciro, poliçenin cirosuna iliþkin hükümler uyarýnca yapýlýr.

(2) Devir için ciro ve senedin zilyetliðinin geçirilmesi yeterlidir.

2. Hükümleri

MADDE 649 - (1) Devredilebilen bütün kýymetli evrakýn, senedin içeriðinden veya niteliðin-
den aksi anlaþýlmadýkça, ciro ve teslimi ile cirantanýn haklarý ciro edilene geçer.

D) Senedin türünün deðiþtirilmesi

MADDE 650 - (1) Nama veya emre yazýlý senet, ancak kendisine hak verdiði ve borç yükle-
diði tüm kiþilerin onayýyla hamile yazýlý senede dönüþtürülebilir. Bu onayýn doðrudan senet üzeri-
ne yazýlmasý gerekir.

(2) Hamile yazýlý senetlerin nama veya emre yazýlý senede dönüþtürülebilmesi hususunda da
ayný kural geçerlidir. Bu son hâlde hak veya borç sahibi kiþilerden birinin onayý bulunmazsa bu dö-
nüþtürme, ancak dönüþtürmeyi yapan alacaklý ile onun haklarýna doðrudan doðruya halef olan kiþi
arasýnda hüküm ifade eder.

E) Ýptal kararý

I - Þartlarý

MADDE 651 - (1) Kýymetli evrak zayi olduðu takdirde mahkeme tarafýndan iptaline karar verilebilir.

(2) Kýymetli evrakýn zayi olduðu veya ziyaýn meydana çýktýðý zamanda senet üzerinde hak sa-
hibi olan kiþi, senedin iptaline karar verilmesini isteyebilir.

II - Hükümleri

MADDE 652 - (1) Ýptal kararý üzerine hak sahibi hakkýný senetsiz olarak da ileri sürebilir ve-
ya yeni bir senet düzenlenmesini isteyebilir.

(2) Bunun dýþýnda iptal usulü ve hükümleri hakkýnda, kýymetli evrakýn çeþitli türlerine iliþkin
özel hükümler uygulanýr.

F) Özel hükümler

MADDE 653 - (1) Çeþitli kýymetli evraka iliþkin özel hükümler saklýdýr.

ÝKÝNCÝ KISIM

Nama Yazýlý Senetler

A) Tanýmý

MADDE 654 - (1) Belli bir kiþinin adýna yazýlý olup da onun emrine kaydýný içermeyen ve ka-
nunen de emre yazýlý senetlerden sayýlmayan kýymetli evrak nama yazýlý senet sayýlýr.
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B) Alacaklýnýn hakkýný nasýl ispat edeceði

I - Kural olarak

MADDE 655 - (1) Borçlu, ancak senedin hâmili bulunan ve senette adý yazýlý olan veya onun
hukukî halefi olduðunu ispat eden kiþilere ödemeye zorunludur.

(2) Bu husus ispat edilmediði hâlde ödemede bulunan borçlu senedin gerçek sahibi olduðunu
ispat eden bir üçüncü kiþiye karþý borcundan kurtulmuþ olmaz.

II - Eksik nama yazýlý senetler

MADDE 656 - (1) Nama yazýlý senet içinde, senet bedelini her hamiline ödemek hakkýný sak-
lý tutmuþ olan borçlu, alacaklý sýfatýnýn ispat edilmesini aramamýþ olsa da, hâmile iyiniyetle yapaca-
ðý ödeme sonucunda borcundan kurtulmuþ olur. Þu kadar ki, hâmile ödemede bulunmakla yüküm-
lü deðildir. 785 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.

C) Ýptal kararý

MADDE 657 - (1) Aksine özel hükümler bulunmadýkça nama yazýlý senetler, hamile yazýlý se-
netlere iliþkin hükümlere göre iptal olunur.

(2) Borçlu, senette ilânlarýn sayýsýný azaltmak veya mehilleri kýsaltmak suretiyle iptal için da-
ha basit bir usul öngörebileceði gibi, alacaklý kendisine senedin iptal ve borcun ödendiðini göste-
ren, resmen düzenlenmiþ veya usulen onaylanmýþ bir belge verdiði takdirde, senet ibraz edilmeksi-
zin ve iptaline karar verilmeksizin de geçerli olmak üzere ödemek hakkýný da saklý tutabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hamile Yazýlý Senetler

A) Tanýmý

MADDE 658 - (1) Senedin metninden veya þeklinden, hâmili kim ise o kiþinin hak sahibi sa-
yýlacaðý anlaþýlan her kýymetli evrak, hamile (hamiline) yazýlý senet sayýlýr.

(2) Mahkeme kararýyla ödemeden menedilen borçlunun ödemesi geçerli olmaz.

B) Borçlunun defileri

I - Genel olarak

MADDE 659 - (1) Borçlu hamile yazýlý bir senetten doðan alacaða karþý, ancak senedin geçer-
sizliðine iliþkin veya senedin metninden anlaþýlan defilerle, alacaklý her kim ise ona karþý kiþisel
olarak haiz bulunduðu defileri ileri sürebilir.

(2) Borçlu ile önceki hâmillerden biri arasýnda doðrudan doðruya varolan iliþkilere dayanan de-
filerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hâmilin bilerek borçlunun zararýna hareket et-
miþ olmasý hâlinde geçerlidir.

(3) Senedin, borçlunun iradesine raðmen dolaþýma çýkarýldýðý yolunda bir defi ileri sürülemez.

II - Hamile yazýlý faiz kuponlarý

MADDE 660 - (1) Borçlu hamile yazýlý faiz kuponlarýndan doðan alacaða karþý ana paranýn
ödendiði definde bulunamaz.
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(2) Ana paranýn ödenmesi hâlinde, borçlu, ilerde muaccel olup da asýl senetle birlikte kendisi-
ne teslim edilmeyen faiz kuponlarýnýn tutarýný, bu kuponlar hakkýnda geçerli olan zamanaþýmý süre-
si geçinceye kadar alýkoymak hakkýný haizdir; meðerki, teslim edilmeyen kuponlarýn iptaline karar
verilmiþ veya tutarý karþýlýðýnda güvence gösterilmiþ olsun.

C) Ýptal kararý
I - Genel olarak
1. Yetki
MADDE 661 - (1) Pay senetleri, tahviller, intifa senetleri (münferit kuponlar hariç olmak üze-

re), kupon belgeleri, esas kupon belgelerinin yenilenmesine yarayan kuponlar (talonlar) gibi hami-
le yazýlý senetlerin iptaline hak sahibinin istemi üzerine mahkemece karar verilir.

(2) Yetkili mahkeme, borçlunun yerleþim yeri mahkemesi veya pay senetleri hakkýnda anonim
þirket merkezinin bulunduðu yerin mahkemesidir.

(3) Dilekçe sahibinin senedin zilyedi bulunduðu ve onu zayi ettiði yolundaki iddialarýnýn mah-
kemece inandýrýcý bulunmasý gerekir.

(4) Bir senet kupon tablosu veya talon içeriyorsa ve hamil yalnýz kupon tablosunu veya talo-
nunu yitirmiþse, istemin haklý olduðunun ispatý için senedin esas bölümünün ibrazý yeterlidir.

2. Ödeme yasaðý
MADDE 662 - (1) Dilekçe sahibinin istemi üzerine mahkeme, senedin borçlusunu; aksine ha-

reket ettiði takdirde iki defa ödemek zorunda kalacaðýný ihtar ederek bedelini ödemekten yasaklar.

(2) Bir kupon belgesinin iptaline karar vermek gerektiði takdirde vadeleri dava sýrasýnda dolan
münferit kuponlar hakkýnda faiz kuponlarýnýn iptaline iliþkin hükümler uygulanýr.

3. Ýlân ile çaðrý, baþvuru süresi
MADDE 663 - (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, senedin zilyedi bulunmuþ ve onu zâyi etmiþ

olduðuna dair yaptýðý açýklamanýn doðruluðunu inandýrýcý görürse, belli olmayan hâmili ilân yoluy-
la senedi belirli bir süre içinde ibraz etmeye çaðýrýr ve aksi takdirde senedin iptaline karar verilece-
ðini ihtar eder. Sürenin en az altý ay olarak belirlenmesi gerekir; bu süre ilk ilân gününden itibaren
iþlemeye baþlar.

4. Ýlân þekli
MADDE 664 - (1) Senedi ibraz hususundaki ilânýn 35 inci maddede yazýlý gazetede üç defa

yapýlmasý gerekir.

(2) Mahkeme gerek gördüðü takdirde ayrýca uygun göreceði diðer þekillerde de ilânlar yapýl-
masýna karar verebilir.

5. Hükümleri
a) Senedin ibrazý hâlinde
MADDE 665 - (1) Ýptali istenen senet ibraz edilirse, mahkeme, dilekçe sahibine senedin geri

verilmesi davasý açmasý için bir süre belirler.

(2) Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mahkeme, senedi geri verir ve ödeme yasaðý-
ný kaldýrýr.
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b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde
MADDE 666 - (1) Senet belirlenen süre içinde ibraz edilmezse, mahkeme, senedin iptaline ka-

rar verir veya gerekli görürse baþka önlemler de alabilir.

(2) Hamile yazýlý bir senedin iptali hakkýndaki karar, derhal 35 inci maddede yazýlý gazete ile
ve mahkeme gerek görürse baþka araçlarla da ilân edilir.

(3) Ýptal kararý üzerine dilekçe sahibi, gideri kendisine ait olmak üzere yeni bir senet düzenlen-
mesini veya muaccel borcun ifasýný istemek hakkýný haizdir.

II - Kuponlarda usül
MADDE 667 - (1) Münferit kuponlarýn zýyaý hâlinde hak sahibinin istemi üzerine, mahkeme,

bedelin vâdesinde ve eðer vâde zaten dolmuþsa derhal mahkemeye yatýrýlmasýna karar verir.

(2) Üç yýl geçtikten sonra hiçbir hak sahibi baþvurmaz ve vâdenin dolmasýndan itibaren üç yýl
geçmiþ olursa, mahkeme karariyle bedel dilekçe sahibine verilir.

III - Banknotlarda ve buna benzer kaðýtlarda usûl
MADDE 668 - (1) Banknot ve büyük miktarda çýkarýlýp görüldüðünde ödenmesi gereken ve

para yerine ödeme aracý olarak kullanýlan ve belirli bedelleri yazýlý olan diðer hamile yazýlý senet-
lerin iptaline karar verilemez.

(2) Devlet tarafýndan çýkarýlmýþ olan tahvillere iliþkin özel hükümler saklýdýr.

D) Ýpotekli borç senedi ve irat senedi
MADDE 669 - (1) Hamile yazýlý olan ipotekli borç senediyle irat senedine iliþkin özel hüküm-

ler saklýdýr.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kambiyo Senetleri

Borçlanma ehliyeti
MADDE 670 - (1) Sözleþme ile borçlanmaya ehil olan kiþi; poliçe, çek ve bono ile borçlan-

maya da ehildir.

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Poliçe

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Poliçenin Düzenlenmesi ve Þekli

A) Þekil
I - Unsurlarý
1. Genel olarak
MADDE 671 - (1) Poliçe;
a) Senet metninde “poliçe” kelimesini ve eðer senet Türkçe’den baþka bir dille yazýlmýþsa, o

dilde poliçe karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi,

b) Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayýtsýz ve þartsýz havaleyi,
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c) Ödeyecek olan kiþinin (muhatabýn) adýný,
d) Vadeyi,
e) Ödeme yerini,
f) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadýný,
g) Düzenlenme tarihini, yerini ve
h) Düzenleyenin imzasýný
içerir.
2. Unsurlarýn bulunmamasý
MADDE 672 - (1) 671 inci maddede yazýlý unsurlardan birini içermeyen senet aþaðýdaki fýk-

ralarda yazýlý hâller dýþýnda poliçe sayýlmaz.
(2) Vadesi gösterilmeyen poliçenin görüldüðünde ödenmesi þart edilmiþ sayýlýr.
(3) Ayrýca belirtilmiþ olmadýkça muhatabýn adý yanýnda gösterilen yer, ödeme yeri ve ayný za-

manda da muhatabýn yerleþim yeri sayýlýr.
(4) Düzenlenme yeri gösterilmeyen poliçe, düzenleyenin adý yanýnda gösterilen yerde düzen-

lenmiþ sayýlýr.
II - Münferit unsurlar
1. Düzenleyenin ayný zamanda muhatap veya emrine ödenecek kiþi olmasý
MADDE 673 - (1) Poliçe bizzat düzenleyenin emrine yazýlý olabileceði gibi, bizzat düzenle-

yen üzerine veya bir üçüncü kiþi hesabýna da düzenlenebilir.
2. Adresli ve yerleþim yerli poliçe
MADDE 674 - (1) Poliçe, bir üçüncü kiþinin nezdinde, muhatabýn yerleþim yerinde veya baþ-

ka bir yerde ödenmek üzere düzenlenebilir.
3. Faiz þartý
MADDE 675 - (1) Görüldüðünde veya görüldüðünden belirli bir süre sonra ödenmesi þart ký-

lýnan bir poliçeye düzenleyen tarafýndan faiz þartý konulabilir. Diðer poliçelerde böyle bir faiz þartý
yazýlmamýþ sayýlýr.

(2) Faiz oranýnýn poliçede gösterilmesi gerekir; gösterilmemiþ ise, faiz þartý yazýlmamýþ sayýlýr.
(3) Baþka bir gün belirtilmemiþse, faiz, poliçenin düzenlenme gününden itibaren iþler.
4. Poliçe bedelinin çeþitli þekillerde gösterilmesi
MADDE 676 - (1) Poliçe bedeli hem yazý hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasýnda fark

bulunursa, yazý ile gösterilen bedel üstün tutulur.
(2) Poliçe bedeli yalnýz yazý ile veya yalnýz rakamla birden çok gösterilmiþ olup da bedeller

arasýnda fark bulunursa, en az olan bedel geçerli sayýlýr.
B) Ýmza edenlerin sorumluluðu
I - Geçerli olmayan imzalarýn bulunmasý
MADDE 677 - (1) Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil olmayan kiþilerin imzasýný, sahte im-

zalarý, hayali kiþilerin imzalarýný veya imzalayan ya da adlarýna imzalanmýþ olan kiþileri herhangi
bir sebeple baðlamayan imzalarý içerirse, diðer imzalarýn geçerliliði bundan etkilenmez.



---- 726 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

II - Yetkisiz imza

MADDE 678 - (1) Temsile yetkili olmadýðý hâlde bir kiþinin temsilcisi sýfatiyle bir poliçeye
imzasýný koyan kiþi, o poliçeden dolayý bizzat sorumludur; bu poliçeyi ödediði takdirde, temsil
olunduðu kabul edilen kiþinin sahip bulunabileceði haklarý haiz olur. Yetkisini aþan temsilci için de
hüküm böyledir.

III - Düzenleyenin sorumluluðu

MADDE 679 - (1) Düzenleyen, poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden sorum-
ludur. Düzenleyen, kabul edilmeme hâlinde sorumlu olmayacaðýný þart edebilirse de, ödenmemeden
sorumlu olmayacaðýna iliþkin kayýtlar yazýlmamýþ sayýlýr.

IV - Açýk poliçe

MADDE 680 - (1) Dolaþýma çýkarýlýrken tamamen doldurulmamýþ bulunan bir poliçe, aradaki
anlaþmalara aykýrý bir þekilde doldurulursa, bu anlaþmalara uyulmadýðý iddiasý, hâmile karþý ileri sü-
rülemez; meðerki, hâmil poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiþ veya iktisap sýrasýnda kendisine aðýr bir
kusur isnadý mümkün bulunmuþ olsun.

ÝKÝNCÝ AYIRIM

Ciro

A) Poliçenin devredilmesi

MADDE 681 - (1) Her poliçe açýkça emre yazýlý olmasa da, ciro ve zilyetliðin geçirilmesi yo-
luyla devredilebilir.

(2) Düzenleyen poliçeye, “emre yazýlý deðildir” kelimelerini veya ayný anlamý ifade eden bir
kaydý koymuþsa, poliçe ancak alacaðýn devri yoluyla devrolunabilir ve bu devir alacaðýn devrinin
hukukî sonuçlarýný doðurur.

(3) Ciro, poliçeyi kabul etmiþ olsun veya olmasýn muhataba, düzenleyene veya poliçeyle borç
altýna girmiþ olanlardan herhangi birine yapýlabilir. Bu kimseler poliçeyi yeniden ciro edebilirler.

B) Ciro

I - Kayýtsýz, þartsýz olmasý

MADDE 682 - (1) Cironun kayýtsýz ve þartsýz olmasý gerekir. Cironun baðlý tutulduðu her þart
yazýlmamýþ sayýlýr.

(2) Kýsmî ciro bâtýldýr.

(3) Hamiline ciro beyaz ciro hükmündedir.

II - Cironun þekli

MADDE 683 - (1) Cironun poliçe veya poliçeye baðlý olan ve “alonj” denilen bir kaðýt üzeri-
ne yazýlmasý ve ciranta tarafýndan imzalanmasý gerekir.

(2) Lehine ciro yapýlan kiþinin ciroda gösterilmesine gerek olmadýðý gibi, ciro, cirantanýn sa-
dece imzasýndan ibaret olabilir. Bu þekildeki cirolara “beyaz ciro” denilir. Bunun geçerli olmasý için
cironun poliçenin arkasýna veya alonj üzerine yazýlmasý gerekir.
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III - Cironun hükümleri
1. Devir iþlevi
MADDE 684 - (1) Ciro ve zilyetliðin geçirilmesi ile poliçeden doðan bütün haklar devrolunur.
(2) Ciro beyaz ciro ise hâmil;
a) Ciroyu kendi adýna veya diðer bir kiþi adýna doldurabilir;
b) Poliçeyi yeniden beyaz olarak veya diðer belirli bir kiþiye tekrar ciro edebilir;
c) Beyaz ciroyu doldurmaksýzýn ve poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi baþka bir kiþiye verebilir.
2. Güvence iþlevi
MADDE 685 - (1) Aksi þart edilmedikçe, ciranta poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenme-

mesinden sorumludur.
(2) Ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir; bu hâlde, senet sonradan kendileri-

ne ciro edilmiþ olan kiþilere karþý sorumlu olmaz.
3. Hâmilin hak sahipliði
MADDE 686 - (1) Bir poliçeyi elinde bulunduran kiþi, son ciro beyaz ciro olsa da kendi hak-

ký müteselsil ve birbirine baðlý cirolardan anlaþýldýðý takdirde, yetkili hâmil sayýlýr. Çizilmiþ cirolar
bu hususta yazýlmamýþ hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diðer bir ciro izlerse son ciroyu imzalayan
kiþi, poliçeyi beyaz ciro ile iktisap etmiþ sayýlýr.

(2) Poliçe herhangi bir suretle hâmilin elinden çýkmýþ bulunursa, birinci fýkrada yazýlý hüküm-
lere göre hakký anlaþýlan yeni hâmil, ancak poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiþ olduðu veya iktisabýn-
da aðýr bir kusur bulunduðu takdirde o poliçeyi geri vermekle yükümlüdür.

IV - Defiler
MADDE 687 - (1) Poliçeden dolayý kendisine baþvurulan kiþi, düzenleyen veya önceki hâmiller-

den biriyle kendi arasýnda doðrudan doðruya varolan iliþkilere dayanan defileri baþvuran hâmile karþý
ileri süremez; meðerki, hâmil, poliçeyi iktisap ederken bile bile borçlunun zararýna hareket etmiþ olsun.

(2) Alacaðýn devri yoluyla yapýlan devirlere iliþkin hükümler saklýdýr.
V - Cironun çeþitleri
1. Tahsil cirosu
MADDE 688 - (1) Ciro, “bedeli tahsil içindir”, “bedeli kabul içindir”, “vekâleten” ibaresini ve-

ya sadece vekil etmeyi ifade eden diðer herhangi bir kaydý içerirse, hâmil, poliçeden doðan bütün
haklarý kullanabilir; fakat o poliçeyi ancak tahsil cirosu ile tekrar ciro edebilir.

(2) Poliçeden sorumlu olanlar, bu hâlde, ancak cirantaya karþý ileri sürebilecekleri defileri
hâmile karþý dermeyan edebilirler.

(3) Tahsil cirosunun içerdiði yetki, bu yetkiyi verenin ölümü ile sona ermeyeceði gibi, onun
medenî haklarý kullanma ehliyetini kaybetmesiyle de ortadan kalkmaz.

2. Rehin cirosu
MADDE 689 - (1) Ciro, “bedeli güvencedir”, “bedeli rehindir” ibaresini veya rehnetmeyi be-

lirten diðer herhangi bir kaydý içerirse, hâmil, poliçeden doðan bütün haklarý kullanabilir; fakat ken-
disi tarafýndan yapýlan bir ciro ancak tahsil cirosu hükmündedir.
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(2) Poliçeden sorumlu olanlar, kendileriyle ciranta arasýnda doðrudan doðruya varolan iliþkile-
re dayanan defileri hâmile karþý ileri süremezler; meðerki, hâmil poliçeyi iktisap ederken bile bile
borçlunun zararýna hareket etmiþ olsun.

3. Vadeden sonraki ciro
MADDE 690 - (1) Vadenin geçmesinden sonra yapýlan ciro, vadeden önce yapýlan bir cironun

hükümlerini doðurur; þu kadar ki; ödenmeme protestosundan veya bu protestonun düzenlenmesi için
öngörülmüþ sürenin geçmesinden sonra yapýlan ciro, sadece alacaðýn devri hükümlerini doðurur.

(2) Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro protestonun düzenlenmesi için öngörülen süre-
nin geçmesinden önce yapýlmýþ sayýlýr.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Kabul ve Aval

A) Kabule arz
I - Kural
MADDE 691 - (1) Poliçe vadeye kadar hâmil veya poliçeyi elinde tutan herkes tarafýndan mu-

hatabýn yerleþim yerinde onun kabulüne arzolunabilir.
II - Kabule arz þartý ve yasaðý
MADDE 692 - (1) Düzenleyen, bir süre belirleyerek veya belirlemeden poliçenin kabule arze-

dilmesini þart koþabilir.
(2) Düzenleyen, üçüncü bir kiþinin yerleþim yerinde veya muhatabýn yerleþim yerinden baþka

bir yerde ya da görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçeler hariç olmak üzere, po-
liçenin kabule arzýný menettiðini poliçeye yazabilir.

(3) Düzenleyen, poliçenin belirli bir tarihten önce kabule arzedilmemesini de þart koþabilir.
(4) Düzenleyen, poliçenin kabule arzýný menetmiþ olmadýkça, bir süre koyarak veya koymaya-

rak, her ciranta poliçenin kabule arzýný þart koþabilir.
III - Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde
MADDE 693 - (1) Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi þart kýlýnan poliçelerin, düzen-

lenme gününden itibaren bir yýl içinde kabule arzedilmesi gerekir.
(2) Düzenleyen bu süreyi kýsaltabileceði gibi, daha uzun bir süre de þart koþabilir.
(3) Cirantalar kabule arz sürelerini kýsaltabilirler.
IV - Bir daha kabule arz
MADDE 694 - (1) Muhatap, poliçenin, kendisine arz edildiði günü izleyen günde bir daha ib-

razýný isteyebilir. Ýlgililer, bu istemin yerine getirilmediðini, ancak bu istem protestoya yazýlmýþsa
ileri sürebilirler.

(2) Hâmil, kabule arz edilen poliçeyi muhatabýn elinde býrakmakla yükümlü deðildir.
B) Kabul
I - Þekli
1. Genel olarak
MADDE 695 - (1) Kabul beyaný poliçe üzerine yazýlýr ve “kabul edilmiþtir” veya buna eþ an-

lamlý baþka bir ibare ile ifade ve muhatap tarafýndan imza edilir. Muhatabýn, poliçenin ön yüzüne
yalnýz imzasýný koymasý kabul hükmündedir.
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(2) Poliçenin, görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi þart edilmiþ olduðu veya özel bir þart
uyarýnca belirli bir süre içinde kabule arzedilmesi gerektiði takdirde, hâmil ibraz günü tarihinin atýl-
masýný istemedikçe, kabul hangi gün gerçekleþmiþse poliçeye o günün tarihi atýlýr. Tarih atýlmamýþ
olduðu takdirde hâmil cirantalarla düzenleyene karþý baþvurma haklarýný koruyabilmek için bu ek-
sikliði vaktinde düzenlenecek bir protesto ile tespit ettirmek zorundadýr.

2. Kabulün sýnýrlandýrýlmasý
MADDE 696 - (1) Kabul, kayýtsýz, þartsýz olmalýdýr; fakat muhatap kabulü poliçe bedelinin bir

kýsmý ile sýnýrlayabilir.
(2) Kabul beyaný, bundan baþka noktalarda poliçe içeriðinden farklý olursa, poliçe kabul edil-

memiþ sayýlýr. Bununla beraber kabulü yapan, kabulündeki þartlar çerçevesinde sorumludur.
3. Adresli ve yerleþim yerli poliçe
MADDE 697 - (1) Düzenleyen, poliçede, ödemenin nezdinde yapýlacaðý bir üçüncü kiþiyi gös-

termeksizin, muhatabýn yerleþim yerinden baþka bir yeri ödeme yeri olarak beyan etmiþse, muhatap
kabul þerhinde bir üçüncü kiþiyi gösterebilir. Aksi takdirde, muhatap, ödeme yerinde poliçeyi biz-
zat ödemeyi taahhüt etmiþ sayýlýr.

(2) Poliçenin bizzat muhatabýn nezdinde ödenmesi þart kýlýnmýþsa, muhatap, kabul þerhinde
ödemenin yapýlacaðý yer olmak üzere, ödeme yerinde bulunan bir adresi gösterebilir.

II - Hükümleri
1. Genel olarak
MADDE 698 - (1) Muhatap, poliçeyi kabul etmekle bedelini vadede ödemeyi taahhüt etmiþ

olur.
(2) Ödememe hâlinde hâmil, düzenleyen dahi olsa, poliçeden dolayý 725 ve 726 ncý maddeler

gereðince istenebilecek her þeyi kabul edenden doðrudan doðruya isteme hakkýný haizdir.
2. Kabul þerhinin çizilmesi
MADDE 699 - (1) Muhatap poliçe üzerindeki kabul þerhini poliçeyi geri vermeden önce çiz-

miþ olursa kabulden kaçýnmýþ sayýlýr. Kabul þerhinin, poliçenin geri verilmesinden önce çizilmiþ ol-
duðu, aksi kanýtlanýncaya kadar, karinedir.

(2) Bununla beraber, muhatap hâmile veya poliçede imzasý bulunan bir kiþiye poliçeyi kabul
ettiðini yazý ile bildirmiþse, bunlara karþý kabul beyaný çerçevesinde sorumlu olur.

C) Aval
I - Aval verenler
MADDE 700 - (1) Poliçede bedelin ödenmesi, aval suretiyle tamamen veya kýsmen güvence

altýna alýnabilir.
(2) Bu güvence, üçüncü bir kiþi veya zaten poliçede imzasý bulunan bir kiþi tarafýndan da verilebilir.
II - Þekil
MADDE 701 - (1) Aval þerhi, poliçe veya alonj üzerine yazýlýr.
(2) Aval “aval içindir” ibaresi ile veya bununla eþ anlamlý diðer herhangi bir ibare ile ifade ve

avali veren kiþi tarafýndan imza edilir.
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(3) Muhatap veya düzenleyenin imzalarý hariç olmak üzere poliçenin yüzüne konan her imza,
aval þerhi sayýlýr.

(4) Aval þerhinde kimin için verildiði belirtilmemiþse, aval, düzenleyici için verilmiþ sayýlýr.

III - Hükümler

MADDE 702 - (1) Aval veren kiþi, kimin için taahhüt altýna girmiþse aynen onun gibi sorum-
lu olur.

(2) Aval veren kiþinin güvence altýna aldýðý borç, þekle ait noksandan baþka bir sebepten dola-
yý batýl olsa da aval verenin taahhüdü geçerlidir.

(3) Aval veren kiþi, poliçe bedelini ödediði takdirde, poliçeden dolayý lehine taahhüt altýna gir-
miþ olduðu kiþiye ve ona karþý poliçe gereðince sorumlu olan kiþilere karþý poliçeden doðan hakla-
rý edinir.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Ödeme

A) Vade

I - Vadenin belirlenmesi

1. Genel olarak

MADDE 703 - (1) Bir poliçe;

a) Görüldüðünde;

b) Görüldükten belirli bir süre sonra;

c) Düzenleme gününden belirli bir süre sonra;

d) Belirli bir günde

ödenmek üzere düzenlenebilir.

(2) Vadesi baþka þekilde yazýlan veya birbirini takip eden çeþitli vadeleri gösteren poliçeler batýldýr.

2. Görüldüðünde ödenecek poliçe

MADDE 704 - (1) Görüldüðünde ödenmek üzere düzenlenen poliçe ibrazýnda ödenir. Böyle
bir poliçenin düzenlenme gününden itibaren bir yýl içinde ödenmesi için ibrazý gerekir. Düzenleyen
bu süreyi kýsaltabileceði gibi, daha uzun bir süre de belirleyebilir. Ýbraz süreleri cirantalar tarafýn-
dan kýsaltýlabilir.

(2) Düzenleyen, görüldüðünde ödenecek bir poliçenin belirli bir günden önce ödenmek üzere
ibraz edilmeyeceði hakkýnda þart koyabilir. Bu takdirde ibraz süresi o tarihten baþlar.

3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe

MADDE 705 - (1) Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek bir poliçenin vadesi, kabul þer-
hinde yazýlý tarihe veya protesto tarihine göre saptanýr.

(2) Kabul þerhinde tarih gösterilmemiþ ve protesto da çekilmemiþ olursa poliçe, kabul eden
hakkýnda, kabule ibraz için öngörülmüþ bulunan sürenin son günü kabul edilmiþ sayýlýr.
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II - Sürelerin hesabý
1. Genel olarak
MADDE 706 - (1) Düzenlenme gününden veya görüldükten bir veya birkaç ay sonra ödenmek

üzere düzenlenen bir poliçenin vadesi, ödemenin yapýlmasý gereken ayýn o günün karþýlýðý olan gü-
nünde gelmiþ olur. Karþýlýðý olan gün bulunmadýðý takdirde vade o ayýn son günü gelmiþ olur.

(2) Bir poliçe, düzenlenme gününden veya görüldükten bir buçuk ay veya bir kaç ay veya ya-
rým ay sonra ödenmek üzere düzenlendiði takdirde, ilk önce tam aylar hesap edilir.

(3) Vade olarak bir ayýn baþý, ortasý veya sonu gösterilmiþse, bunlardan ayýn birinci, onbeþin-
ci ve sonuncu günleri anlaþýlýr.

(4) “Sekiz gün” veya “onbeþ gün” tabirlerinden bir veya iki hafta deðil, gerçek olarak sekiz ve-
ya onbeþ günlük bir süre anlaþýlýr.

(5) “Yarým ay” tabiri onbeþ günlük bir süreyi ifade eder.

2. Takvimlerin çatýþmasý
MADDE 707 - (1) Belirli bir günde ödenecek bir poliçenin düzenlenme yeri ile ödeme yeri

arasýnda takvim farký bulunduðu takdirde, vade, ödeme yerinin takvimine göre belirlenmiþ sayýlýr.

(2) Takvimleri farklý olan iki yer arasýnda çekilen bir poliçe, düzenleme gününden belirli bir
süre sonra ödenmek üzere düzenlendiði takdirde, düzenlenme günü ödeme yerindeki takvimdeki
karþýlayan güne dönüþtürülmek suretiyle vâde hesap edilir.

(3) Poliçelerin ibraz sürelerinin hesabýnda da önceki fýkra hükümleri uygulanýr.

(4) Poliçedeki bir kayýttan veya poliçenin diðer içeriðinden, amacýn baþka olduðu anlaþýlýrsa,
bu madde hükümleri uygulanmaz.

B) Ödeme
I - Ýbraz
MADDE 708 - (1) Belirli bir günde veya düzenlenme gününden, ya da görüldükten belirli bir

süre sonra ödenecek bir poliçenin hâmili, poliçeyi ödeme gününde veya onu izleyen iki iþ günü için-
de ödenmek üzere ibraz etmelidir.

(2) Poliçenin bir takas odasýna ibrazý, ödeme için ibraz yerine geçer.

II - Makbuz istemek hakký
MADDE 709 - (1) Muhatap poliçeyi öderken hâmil tarafýndan bir ibra þerhi yazýlarak poliçe-

nin kendisine verilmesini isteyebilir.

(2) Hâmil kýsmî ödemeyi reddedemez.

(3) Kýsmî ödeme hâlinde muhatap bu ödemenin poliçe üzerine yazýlmasýný ve kendisine bir
makbuz verilmesini isteyebilir.

III - Vadeden önce ve vadesinde ödeme
MADDE 710 - (1) Poliçenin hâmili, vadeden önce ödemeyi kabule yükümlü deðildir.
(2) Vadeden önce ödeyen muhatap, bundan doðacak tehlike kendisine ait olmak üzere hareket

etmiþ olur.
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(3) Hile veya aðýr bir kusuru bulunmadýkça poliçeyi vadesinde ödeyen kiþi borcundan kurtu-
lur. Ödeyen kiþi, cirolar arasýnda düzenli bir teselsülün bulunup bulunmadýðýný incelemekle yüküm-
lü ise de, cirantalarýn imzalarýnýn geçerliliðini araþtýrmak zorunda deðildir.

IV - Yabancý ülke parasý ile ödeme
MADDE 711 - (1) Poliçenin, ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödeneceði þart koþul-

duðu takdirde, bedeli, vade günündeki deðerine göre o ülke parasýyla ödenebilir. Borçlu, ödemede
geciktiði takdirde, hâmil poliçe bedelinin dilerse vade günündeki, dilerse ödeme günündeki kura
göre ülke parasýna dönüþtürülerek ödenmesini isteyebilir.

(2) Kanunî rayici olmayan paranýn deðeri, ödeme yerindeki ticarî teamüllere göre saptanýr. Bu-
nunla beraber, düzenleyen ödenecek paranýn poliçede yazýlý belirli bir rayice göre hesap edilmesini
þart edebilir.

(3) Düzenleyen, ödemenin belirli bir para ile yapýlmasý gereðini þart koþmuþ ise (aynen ödeme
þartý) ilk iki fýkranýn hükümleri uygulanmaz.

(4) Poliçe bedeli, düzenlenme ve ödeme yeri olan ülkelerde ayný adý taþýyan, fakat deðerleri bir-
birinden farklý olan para ile gösterildiði takdirde ödeme yerindeki para kastedilmiþ sayýlýr.

V - Tevdi
MADDE 712 - (1) Bir poliçe 708 inci maddede öngörülen süre içinde ödeme için ibraz edilme-

diði takdirde borçlu, gider ve risk hâmile ait olmak üzere poliçenin bedelini notere tevdi edebilir.

BEÞÝNCÝ AYIRIM
Kabul Etmeme ve Ödememe Hallerinde Baþvurma Haklarý

A) Baþvurma hakký
I - Genel olarak
MADDE 713 - (1) Vadede poliçe ödenmemiþse hamil, cirantalara, düzenleyene ve poliçe do-

layýsýyla taahhüt altýna girmiþ olan diðer kiþilere baþvurabilir.

(2) Hâmil;

a) Kabulden tamamen veya kýsmen kaçýnýlmýþ;

b) Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn, muhatap iflâs etmiþ veya bir ilâmla kanýtlanmamýþ olsa
da, sadece ödemelerini tatil etmiþ veya aleyhindeki herhangi bir icra takibi semeresiz kalmýþ veya

c) Kabul için arz edilmesi menedilen bir poliçenin düzenleyeni iflâs etmiþ;

olursa vadenin gelmesinden önce de ayný baþvurma hakkýný haizdir.

II - Protesto
1. Süreler ve þartlarý
MADDE 714 - (1) Kabul etmemenin veya ödememenin, kabul etmeme veya ödememe protes-

tosu denilen resmî bir belge ile belirlenmesi zorunludur.

(2) Kabul etmeme protestosunun, kabule arz için belirli olan süre içinde çekilmesi gerekir. Þa-
yet 694 üncü maddenin birinci fýkrasýnda gösterilen hâlde poliçenin ilk arzý vâdenin son gününde
olmuþsa, protesto o günün ertesi günü de çekilebilir.
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(3) Belirli bir günde veya düzenlenme gününden ya da görüldükten belirli bir süre sonra öden-
mesi þartýný içeren bir poliçeden dolayý çekilecek ödememe protestosunun, ödeme gününü izleyen
iki iþ günü içinde çekilmesi zorunludur. Görüldüðünde ödenmesi þart olan bir poliçeden dolayý çe-
kilecek ödememe protestosu ikinci fýkrada kabul etmeme protestosu için gösterilen süreler içinde
çekilir.

(4) Kabul etmeme protestosu çekilmiþ olmasý hâlinde ödeme için poliçeyi ibraz etmeye gerek
olmadýðý gibi, ödememe protestosu çekmeye de ihtiyaç yoktur.

(5) Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn, muhatap ödemelerini tatil etmiþ veya aleyhindeki her-
hangi bir icra takibi semeresiz kalmýþ ise, hâmil baþvurma haklarýný ancak poliçenin ödenmesi için
muhataba ibrazýndan ve protestonun çekilmesinden sonra kullanabilir.

(6) Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn, muhatap veya kabul için arz edilmesi menedilen bir po-
liçenin düzenleyeni iflâs etmiþse iflâs ilâmýnýn ibrazý, baþvurma hakkýnýn kullanýlmasý için yeterlidir.

2. Þekli

a) Noterlikçe düzenlenmesi

MADDE 715 - (1) Protestonun 716 ncý maddede bildirilen þekil ve surette noterlikçe düzen-
lenmesi gerekir.

b) Ýçindekiler

MADDE 716 - (1) Protesto;

a) Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kiþilerin ad ve soyadlarýný veya ticaret
unvanlarýný;

b) Kendisine protesto çekilen kiþinin, poliçeden doðan taahhüdünü yerine getirmeye davet
edildiði hâlde, taahhüdünü yerine getirmemiþ, kendisi bulunamamýþ veya ticaret yerinin ya da ko-
nutunun belirlenememiþ olduðuna iliþkin bir þerhi;

c) Sözü geçen davetin yapýldýðý veya davet teþebbüsünün sonuçsuz kaldýðý yer ve güne ait bir
þerhi ve

d) Protestoyu düzenleyen noterin imzasýný

içerir.

(2) Kýsmî ödeme, protestoda belirtilir.

(3) Kabul için kendisine bir poliçe ibraz edilmiþ olan muhatap, poliçenin ertesi günü tekrar ib-
razýný istemiþ ise bu durum da protestoya yazýlýr.

c) Protesto belgesi

MADDE 717 - (1) Protesto ayrý bir belge hâlinde düzenlenerek poliçeye baðlanýr.

(2) Protesto, ayný poliçenin çeþitli nüshalarý veya poliçenin aslý ile bir sureti ibraz edilerek dü-
zenlenmiþ ise protestoyu bu nüshalardan birine veya asýl senede baðlamak yeterlidir.

(3) Diðer nüshalara veya surete, protestonun kalan nüshalarýndan birine veya poliçenin aslýna
baðlanmýþ bulunduðu kaydolunur.
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d) Kýsmî kabul hâlinde
MADDE 718 - (1) Kabul, poliçedeki bedelin bir kýsmýna özgülenmiþ bulunup da, bu yüzden

protesto düzenlenirse poliçenin bir sureti çýkarýlarak protesto bu suret üzerine yazýlýr.
e) Birden fazla kiþiye karþý düzenlenen protesto
MADDE 719 - (1) Poliçeye iliþkin bir edimin birden fazla yükümlü tarafýndan ifasýnýn isten-

mesi zorunlu ise, tek protesto belgesi düzenlenir.
3. Saklama yükümü
MADDE 720 - (1) Protestoyu düzenleyen noter poliçenin bir suretini protesto belgesi ile bir-

likte saklamakla yükümlüdür.
4. Sakat protesto
MADDE 721 - (1) Noter tarafýndan imza edilen protesto kanuna uygun olarak düzenlenmedi-

ði veya içindeki kayýtlar yanlýþ olduðu takdirde de geçerlidir.
(2) Noter hakkýndaki disipline iliþkin hükümler saklýdýr.
5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller
MADDE 722 - (1) Düzenleyen, ciranta veya aval veren kiþi, senet üzerine “gidersiz”, “protesto-

suz” kayýtlarýný ya da bunlara eþ anlamlý diðer herhangi bir ibareyi yazýp imzalayarak, hâmili baþvurma
hakkýný kullanmak için kabul etmeme veya ödememe protestosu düzenleme yükümünden kurtarabilir.

(2) Bu kayýt hâmili, poliçeyi, süresinde ibraz etmek ve gereken bildirimleri yapmak yükümlü-
lüklerinden kurtarmaz. Sürelere uyulmadýðýný ispat yükümlülüðü , bunu hâmile karþý ileri süren ki-
þiye düþer.

(3) Bu kayýt poliçeyi düzenleyen tarafýndan yazýlmýþ ise, poliçeden dolayý borç altýna girmiþ
olanlarýn hepsine karþý geçerli olur; bir ciranta veya aval veren kiþi tarafýndan yazýldýðý takdirde
hükmü yalnýz ona özgülenmiþ kalýr. Düzenleyen tarafýndan yazýlan kayda raðmen hâmil yine pro-
testo çekerse giderler kendisine ait olur.

(4) Kayýt bir ciranta veya aval veren kiþi tarafýndan konduðu takdirde bu kayda raðmen çekil-
miþ olan bir protestonun gerektirdiði giderleri, poliçeden dolayý borç altýna girenlerin hepsi tazmin-
le yükümlüdürler.

III - Bildirimler
MADDE 723 - (1) Hâmil, protesto gününü veya poliçede “gidersiz” kaydý mevcut ise, ibraz

gününü izleyen dört iþ günü içinde, kabul etmeme veya ödememe hâllerini, kendi cirantasýna ve dü-
zenleyene bildirmek zorundadýr.

(2) Her ciranta aldýðý bildirimi, bunlarý aldýðý günü izleyen iki iþ günü içinde önceki bildirim-
leri yapan kiþilerin adý, soyadý ve adreslerini de göstermek suretiyle, kendi cirantasýna bildirir. Dü-
zenleyene varýncaya kadar bu sýra dâhilinde böyle hareket edilir. Süreler önceki bildirimin alýndýðý
tarihten itibaren iþlemeye baþlar.

(3) Poliçede imzasý bulunan bir kiþiye ikinci fýkra gereðince bildirimde bulunulduðu takdirde,
kendisine aval veren kiþiye de ayný süre içinde bu bildirimin yapýlmasý gerekir.

(4) Bir ciranta adresini hiç yazmamýþ veya okunmasý mümkün olmayacak surette yazmýþ ise,
bildirimin ondan önceki cirantaya tebliði yeterlidir.
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(5) Bildirimi yapacak olan kiþi bunu noter aracýlýðýyla veya sadece poliçenin iadesi yoluyla
yapabilir.

(6) Bildirimi yapmakla yükümlü olan kiþi bunu belirli süre içinde yaptýðýný ispat etmek zorundadýr.
(7) Birinci ve ikinci fýkralarda gösterilen süreler içinde ihbarname göndermeyen kiþi baþvurma

hakkýný yitirmezse de ihmalinden doðan zarardan sorumlu olur. Ancak bu zarara iliþkin tazminat
borcu poliçe bedeliyle sýnýrlýdýr.

IV - Teselsül
MADDE 724 - (1) Bir poliçeyi, düzenleyen, kabul, ciro eden veya o poliçeye aval veren kiþi-

ler hâmile karþý, müteselsil borçlu sýfatýyla sorumludurlar.
(2) Hâmil, bunlarýn borçlanmadaki sýralarý ile baðlý olmaksýzýn her birine veya bunlardan bazý-

larýna veya hepsine birden baþvurabilir.
(3) Poliçeden dolayý borç altýna girmiþ olup da poliçeyi ödemiþ bulunan herkes ayný hakký kullanabilir.
(4) Hâmil borçlulardan yalnýz birine baþvurmakla, diðer borçlularla ilk önce baþvurduðu borç-

ludan sonra gelenlere karþý haklarýný kaybetmez.
V - Baþvurma hakkýnýn kapsamý
1. Hâmilin hakký
MADDE 725 - (1) Hâmil baþvurma yoluyla;
a) Poliçenin kabul edilmemiþ veya ödenmemiþ olan bedelini ve þart kýlýnmýþsa iþlemiþ faizi;
b) Vadenin gelmesinden itibaren iþleyecek faizi;
c) Protestonun ve hâmil tarafýndan teblið olunan bildirimlerin giderleriyle diðer giderleri ve
d) Poliçe bedelinin binde üçünü aþmamak üzere komisyon ücretini;
isteyebilir.
(2) Baþvurma hakký vadenin gelmesinden önce kullanýlýrsa, poliçe bedelinden bir iskonto ya-

pýlýr. Bu iskonto baþvurma tarihinde hâmilin yerleþim yerinde geçerli olan resmî iskonto oranýna gö-
re hesap edilir.

2. Ödeyen kiþinin hakký
MADDE 726 - (1) Poliçe bedelini ödemiþ olan kiþi kendisinden önce gelen borçlulardan;
a) Ödemiþ olduðu tutarýn tamamýný;
b) Ödeme tarihinden itibaren bu tutarýn faizini;
c) Yaptýðý giderleri ve
d) Poliçe bedelinin binde ikisini aþmamak üzere komisyon ücretini;
isteyebilir.
VI - Makbuz
1. Genel olarak
MADDE 727 - (1) Kendisine baþvurulan veya baþvurulmasý mümkün olan borçlu, baþvurma

konusu olan bedeli ödeyince, poliçe ve protesto belgesinin ayrýca doldurulacak bir makbuz ile bir-
likte kendisine verilmesini istemek hakkýný haizdir.

(2) Poliçeyi ödemiþ olan her ciranta, kendi cirosunu ve kendisinden sonra gelen borçlularýn ci-
rolarýný çizebilir.
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2. Kýsmî kabul hâlinde
MADDE 728 - (1) Poliçenin kýsmen kabulünden sonra baþvurma hakkýnýn kullanýlmasý hâlin-

de, poliçe bedelinin kabul edilmeyen kýsmýný ödeyen kiþi, ödemenin poliçe üzerine yazýlmasýný ve
kendisine bu hususta bir makbuz verilmesini isteyebilir. Bundan baþka, onun sonradan diðerlerine
karþý baþvurma haklarýný kullanabilmesi için, hâmil ona poliçenin ve protestonun onaylý birer sure-
tini vermeye zorunludur.

VII - Retret
MADDE 729 - (1) Baþvurma hakký olan herkes, poliçede aksine þart bulunmadýkça, kendisin-

den önce gelen borçlulardan biri üzerine çekeceði ve bu kiþinin yerleþim yerinde, görüldüðü anda
ödenmesi þart olan ve “retret” denilen yeni bir poliçe aracýlýðýyla baþvuruda bulunabilir.

(2) Retret, 725 ve 726 ncý maddelerde gösterilen paralardan baþka komisyon ücretini içerir.
(3) Retret hâmil tarafýndan düzenlenirse, poliçe bedeli poliçenin ödeneceði yerden, önceki

borçlunun yerleþim yeri olan yer üzerine çekilen ve görüldüðünde ödenmesi þart olan bir poliçenin
cari fiyatýna göre belirlenir. Retret bir ciranta tarafýndan düzenlenirse, poliçe bedeli, retreti düzen-
leyen kiþinin yerleþim yerinden önceki borçlunun yerleþim yeri olan yer üzerine çekilen ve görül-
düðünde ödenmesi þart bulunan bir poliçenin cari fiyatýna göre saptanýr.

VIII - Müracaat hakkýnýn düþmesi
1. Genel olarak
MADDE 730 - (1) Hâmil;
a) Görüldüðünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi þart olan poliçeyi ibraz;
b) Kabul etmeme veya ödememe protestosunu düzenleme;
c) “Gidersiz iade olunacaktýr” kaydýnýn bulunmasý hâlinde, poliçeyi ödeme amacýyla ibraz
için belirli süreleri geçirirse, kabul eden kiþi hariç olmak üzere, cirantalara, düzenleyene ve di-

ðer borçlulara karþý haiz olduðu haklarý kaybeder.
(2) Hâmil, kabul amacýyla ibraz edilmesi için düzenleyenin verdiði süreye uymazsa, kabul et-

meme ve ödememe sebebiyle baþvuru haklarýný kaybeder; meðerki, düzenleyicinin yalnýz kabule ait
sorumluluðu ayrýk tutmak istediði kayýttan anlaþýlsýn.

(3) Ciroda ibraz için bir süre þart kýlýnmýþsa ancak ciranta bu süreyi ileri sürebilir.
2. Mücbir sebepler
MADDE 731 - (1) Kanunen belirli olan süreler içinde poliçenin ibrazý veya protesto düzenlen-

mesi bir devletin mevzuatý veya herhangi bir mücbir sebep gibi aþýlmasý imkânsýz bir engel nede-
niyle gerçekleþtirilememiþse, bu iþlemler için belirli olan süreler uzatýlýr.

(2) Hâmil, mücbir sebepleri gecikmesizin kendinden önce gelen kiþiye bildirmekle ve bu bil-
dirimi, altýna tarih, yer ve imzasýný da koyarak poliçeye veya alonja kaydetmekle yükümlüdür. Bu-
nun dýþýnda 723 üncü madde hükümleri uygulanýr.

(3) Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasýndan sonra hâmilin, poliçeyi gecikmesizin kabul veya
ödeme amacýyla ibraz ve gereðinde protesto çekmesi þarttýr.

(4) Mücbir sebepler vâdenin gelmesinden itibaren otuz günden çok sürerse, poliçenin ibrazý-
na ve protesto çekmeye gerek olmaksýzýn baþvurma hakký kullanýlabilir.

(5) Görüldüðünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi þart olan poliçeler hakkýn-
da otuz günlük süre, hâmilin kendi cirantasýna mücbir sebebi bildirdiði tarihten itibaren iþler. Bu bil-
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dirim, ibraz süresinin bitmesinden önce de yapýlabilir. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi
þart olan poliçelerde otuz günlük süre, poliçede belirtilen süre kadar uzar.

(6) Hâmilin veya poliçeyi ibraza veya protesto çekmeye memur ettiði kiþinin yalnýz kendileri-
ne ait olaylar mücbir sebeplerden sayýlmaz.

B) Sebepsiz zenginleþme
MADDE 732 - (1) Zamanaþýmý sebebiyle veya poliçeden doðan haklarýn korunmasý için ge-

rekli olan iþlemlerin yapýlmasýnýn ihmal edilmiþ olmasý dolayýsýyla, düzenleyenin veya kabul ede-
nin poliçeden doðan yükümlülükleri düþmüþ bile olsa, bunlar poliçenin hamiline karþý onun zararý-
na zenginleþmiþ olabilecekleri kadar borçlu kalýrlar.

(2) Sebepsiz zenginleþmeden doðan istem, muhataba, yerleþim yerli bir poliçeyi ödeyecek olan
kimseye ve düzenleyen poliçeyi baþka bir kiþi veya ticarî iþletme hesabýna çekmiþ olduðu takdirde
o kiþiye veya ticarî iþletmeye karþý da ileri sürülebilir.

(3) Poliçeden doðan borcu düþmüþ olan cirantaya karþý böyle bir istem ileri sürülemez.
(4) Zamanaþýmý süresi, zenginleþmenin oluþtuðu tarihten itibaren bir yýldýr; ispat yükü, sebep-

siz zenginleþmediðini iddia edene aittir.
C) Poliçe karþýlýðýnýn devri
MADDE 733 - (1) Düzenleyen hakkýnda iflâsýn açýlmasýyla beraber, poliçe karþýlýðýnýn veya

düzenleyenin muhatap hesabýna alacak olarak geçirdiði diðer paralarýn geri verilmesi hususunda dü-
zenleyenin muhataba karþý poliçe iliþkisinden baþka bir hukukî iliþkiden kaynaklanan istem hakký
poliçe hamiline geçmiþ olur.

(2) Düzenleyen, karþýlýk iliþkisinden dolayý haiz olduðu haklarýný devrettiðini poliçede beyan
ettiði takdirde sözü geçen haklar, poliçe hâmili kim ise ona ait olur.

(3) Muhatap, iflâsýn açýldýðý ilân edildikten veya kendisine devir durumu bildirildikten sonra yal-
nýz poliçenin iadesi karþýlýðýnda usulü dairesinde hakkýný ispat eden hâmile karþý ödemede bulunabilir.

D) Araya girme
I - Genel hükümler
MADDE 734- (1) Düzenleyen ve cirantalardan veya aval verenlerden her biri, poliçeyi gere-

ðinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kiþiyi gösterebilir.
(2) Poliçe, aþaðýda yazýlý þartlar altýnda, poliçe dolayýsýyla kendisine baþvurulmasý mümkün

olan herhangi bir borçlu için araya giren bir kiþi tarafýndan kabul edilebilir veya ödenebilir.
(3) Muhatap da dâhil her üçüncü kiþi veya poliçeyi kabul eden kiþi hariç olmak üzere, poliçe-

den dolayý zaten borçlu olan herkes araya girerek poliçeyi kabul edebilir veya bedelini ödeyebilir.
(4) Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kiþi, lehine araya girdiði borçluya du-

rumu iki iþ günü içinde bildirmek zorundadýr. Bu süreye uymazsa bildirimde bulunmamýþ olmasýn-
dan doðan zarardan, poliçe bedelini aþmamak üzere sorumlu olur.

II - Araya girme suretiyle kabul
1. Þartlar, hâmilin durumu
MADDE 735 - (1) Vâdenin gelmesinden önce, hâmilin baþvurma hakkýný kullanabileceði bü-

tün hâllerde poliçe araya girilerek kabul edilebilir; meðerki, kabul için ibraz edilmesi menedilen bir
poliçe söz konusu olsun.
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(2) Poliçeyi gereðinde ödeme yerinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kiþi poliçede gös-
terilmiþ olduðu takdirde, hâmil, o kiþiye poliçeyi ibraz etmiþ ve araya girme suretiyle kabul etme-
me hâlinde kabul etmemeyi bir protesto ile tespit ettirmiþ olmadýkça, o kiþiyi göstermiþ olan kiþiye
ve o kiþiden sonra gelen borçlulara karþý vâdenin gelmesinden önce baþvurma hakkýný kullanamaz.

(3) Diðer araya girme hâllerinde hâmil, araya girme suretiyle kabulü reddedebilir; þu kadar ki,
buna izin verirse, araya girme suretiyle kimin lehine kabulde bulunmuþsa ona ve bir de ondan son-
ra gelen borçlulara karþý vâdenin gelmesinden önce baþvurma haklarýný kullanamaz.

2. Þekil
MADDE 736 - (1) Araya girerek kabul hususu; poliçe üzerine yazýlýr ve araya giren tarafýndan

imza edilir. Kabul beyanýnda kimin lehine araya girildiði gösterilir; gösterilmemiþ ise, düzenleyen
lehine kabul edilmiþ sayýlýr.

3. Araya girerek kabul edenin sorumluluðu
MADDE 737 - (1) Araya girerek kabul eden kiþi, hâmile ve kimin lehine araya girmiþse, on-

dan sonra gelen borçlulara karþý týpký lehine araya girilen kiþi gibi sorumlu olur.
(2) Araya girerek kabule raðmen, lehine kabul gerçekleþen kiþi ile ondan önce gelen borçlular

725 inci maddede gösterilen tutarý ödemek þartýyla hâmilden poliçenin ve varsa protesto belgesinin
ve bir makbuzun verilmesini isteyebilir.

III - Araya girerek ödeme
1. Þartlarý
MADDE 738 - (1) Hâmil, vâdede veya vâdeden önce baþvurma haklarýný kullanabileceði bü-

tün hâllerde, araya girerek ödeme yapabilir.
(2) Araya girerek ödeme, lehine ödenecek kiþinin ödemeye zorunlu olduðu tutarýn tamamýný kapsar.
(3) Bu ödemenin en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan son günün ertesi

günü yapýlmasý gerekir.
2. Hâmilin ibraz yükümlülüðü
MADDE 739 - (1) Poliçe, yerleþim yerleri ödeme yerinde bulunan kiþiler tarafýndan araya gi-

rerek kabul edilmiþ veya yerleþim yerleri ödeme yerinde bulunan kiþiler gereðinde ödemede bulun-
mak üzere gösterilmiþlerse, hâmil en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan süre-
nin bittiði günün ertesi günü, poliçeyi bütün bu kiþilere ibraz etmeye ve gereðinde araya girerek
ödemeden kaçýnýlmasý hâlinde protesto çekmeye zorunludur.

(2) Protesto, süresinde çekilmemiþse, gereðinde ödeyecek kiþiyi göstermiþ olan veya araya girerek
lehine poliçe kabul edilmiþ bulunan kiþi ile onlardan sonra gelen borçlular sorumluluktan kurtulurlar.

3. Reddin neticesi
MADDE 740 - (1) Araya girilerek kendisine yapýlan ödemeyi reddeden hâmil, ödeme hâlinde

borçtan kurtulacak kiþilere karþý baþvurma haklarýný kaybeder.
4. Makbuz
MADDE 741 - (1) Araya girilerek poliçe ödendiðinde, ödeme kimin için yapýlmýþ ise, o kiþi

gösterilmek suretiyle poliçe üzerine makbuz niteliðinde bir kayýt yazýlýr. Kimin için ödendiði gös-
terilmediði takdirde ödeme, düzenleyen için yapýlmýþ sayýlýr.
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(2) Poliçenin ve varsa protestonun, araya girerek ödemede bulunan kiþiye verilmesi gereklidir.

5. Haklarýn devri, araya girenlerin birden fazla olmasý hâli

MADDE 742 - (1) Araya girerek ödemede bulunan kiþi, lehine ödemede bulunduðu kiþiye ve
poliçeden dolayý ona borçlu olan kiþilere karþý poliçeden doðan haklarý iktisap eder. Þu kadar ki, po-
liçeyi yeniden ciro edemez.

(2) Lehine ödemede bulunulan kiþiden sonra gelen borçlular borçtan kurtulurlar.

(3) Araya girerek ödemede bulunmak hususunda çeþitli teklifler yapýlmýþsa bu tekliflerden
hangisi borçlulardan en çoðunu borçtan kurtaracaksa o tercih olunur. Ortada daha iyi bir teklif bu-
lunduðunu bildiði hâlde araya girerek ödemede bulunan kiþi, en iyi teklif tercih edilmiþ olsaydý,
kimler borçtan kurtulacak idiyseler onlara karþý baþvurma hakkýný kaybeder.

ALTINCI AYIRIM

Poliçe Nüshalarý ve Poliçe Suretleri

I - Poliçe nüshalarý

1. Ýsteme hakký

MADDE 743 - (1) Poliçe birbirinin ayný olmak üzere birden fazla nüsha olarak düzenlenebilir.

(2) Bu nüshalara teselsül eden sýra numaralarý konulur. Numaralar metne yazýlýr. Aksi takdirde
nüshalarýn her biri ayrý bir poliçe kabul edilir.

(3) Tek nüsha olarak düzenlendiði kaydýný içermeyen bir poliçenin hâmili, giderleri kendisine
ait olmak üzere birden fazla nüsha verilmesini isteyebilir. Bu amaçla hâmil kendi cirantasýna baþ-
vurduðu takdirde, hâmilin cirantasý ve daha önceki cirantalar sýra ile birbirlerine ve ilk ciranta da
düzenleyene baþvurmaya zorunludurlar. Bundan baþka cirantalarýn, yeni nüshalar üzerine kendi ci-
rolarýný yeniden yazmalarý gereklidir.

2. Nüshalar arasýndaki iliþki

MADDE 744 - (1) Poliçe nüshalarýndan biri üzerine yapýlacak ödemenin diðer nüshalarý hü-
kümsüz kýlacaðý kaydýný taþýmasa bile, nüshalardan biri üzerine yapýlan ödeme bütün nüshalardan
doðan haklarý düþürür. Þu kadar ki, kabul kaydýný içerip de kendisine geri verilmemiþ olan her nüs-
hadan dolayý muhatabýn sorumluluðu devam eder.

(2) Birden fazla nüshayý farklý kiþilere veren ciranta ile ondan sonra gelen borçlular, kendi im-
zalarýný içerip de geri verilmemiþ olan bütün nüshalardan dolayý sorumludurlar.

3. Kabul þerhi

MADDE 745 - (1) Nüshalardan birini kabul için gönderen kiþi, bu nüshayý elinde tutan kiþinin
adýný diðer nüshalar üzerine yazmak zorundadýr. Kabul için gönderilen nüshayý elinde tutan kiþi; bu-
nu, diðer nüshanýn yetkili hamiline teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Teslimden kaçýnýrsa hâmil baþvurma hakkýný, ancak;

a) Kabul için gönderilen nüshanýn, istemde bulunulmasýna raðmen kendisine teslim olunmadýðý;

b) Diðer nüsha üzerine de kabul veya ödemenin elde edilemediði

bir protesto ile tespit ettirilmiþ olduðu takdirde kullanabilir.
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II - Suretler
1. Þekil ve hükümleri
MADDE 746 - (1) Her poliçe hâmilinin, poliçe suretlerini çýkarmaya hakký vardýr.
(2) Suretin, cirolar ve poliçede bulunan diðer bütün kayýtlarla birlikte senedin aslýný aynen içer-

mesi ve nerede son bulduðunu göstermesi þarttýr.
(3) Suret, aslý gibi ve ayný hükümler doðurmak üzere ciro edilebilir ve aval taahhüdüne konu olabilir.
2. Senet aslýnýn teslimi
MADDE 747 - (1) Suretin, senet aslýnýn kimin elinde bulunduðunu göstermesi gerekir. Aslý

elinde tutan kiþi, bunu, suretin yetkili hamiline teslim ile yükümlüdür.
(2) Teslimden kaçýnýlmasý hâlinde hâmil; ancak istemine raðmen senet aslýnýn kendisine teslim

edilmediðini bir protesto ile tespit ettirdiði takdirde, suretin cirantalarýna ve suret üzerine aval ve-
ren kiþilere karþý baþvurma haklarýný kullanabilir.

(3) Senedin aslý, suretin düzenlenmesinden önce en son olarak aslýna yazýlmýþ olan cirodan
sonra “buradan itibaren ancak suret üzerine yazýlacak cirolar geçerlidir” kaydýný veya buna benzer
bir kaydý içerirse, bundan sonra senedin aslýna yazýlacak cirolar geçersizdir.

YEDÝNCÝ AYIRIM
Çeþitli Hükümler

A) Senet metnindeki deðiþiklikler
MADDE 748 - (1) Bir poliçe metni deðiþtirildiði takdirde, deðiþtirmeden sonra poliçe üzerine

imza koymuþ olan kiþiler, deðiþmiþ metne ve ondan önce imzasýný koyanlar ise eski metne göre so-
rumlu olurlar.

B) Zamanaþýmý
I - Süreler
MADDE 749 - (1) Poliçeyi kabul edene karþý ileri sürülecek poliçeden doðan istemler vâde-

nin geldiði tarihten itibaren üç yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrar.
(2) Hâmilin, cirantalar ile düzenleyene karþý ileri süreceði istemler süresinde çekilen protesto

tarihinden veya senette “gidersiz iade olunacaktýr” kaydý varsa vâdenin dolduðu tarihten itibaren bir
yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

(3) Bir cirantanýn baþka cirantalarla düzenleyen aleyhine ileri süreceði istemler, cirantanýn po-
liçeyi ödediði veya poliçenin dava yolu ile kendisine karþý ileri sürüldüðü tarihten itibaren altý ay
geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

II - Kesilme
1. Sebepleri
MADDE 750 - (1) Zamanaþýmý; dava açýlmasý, takip talebinde bulunulmasý, davanýn ihbar

edilmesi veya alacaðýn iflâs masasýna bildirilmesiyle kesilir.
2. Hükümleri
MADDE 751 - (1) Zamanaþýmýný kesen iþlem, kimin hakkýnda meydana gelmiþse ancak ona

karþý hüküm ifade eder.
(2) Zamanaþýmý kesilince, süresi ayný olan yeni bir zamanaþýmý iþlemeye baþlar.
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C) Süreler
1. Tatil günleri
MADDE 752 - (1) Vâdesi pazara veya diðer bir resmî tatil gününe rastlayan poliçenin öden-

mesi, ancak tatili izleyen ilk iþ günü istenebilir. Poliçeye iliþkin diðer bütün iþlemler, özellikle ka-
bul için ibraz ve protesto iþlemleri de tatilde yapýlmayýp ancak bir iþ gününde yapýlabilir.

(2) Bu iþlemlerden birinin, son günü pazara veya diðer resmî tatil gününe rastlayan bir süre
içinde yapýlmasý gerektiði takdirde, bu süre onu izleyen ilk iþ gününe kadar uzar. Aradaki tatil gün-
leri süre hesabýna dâhildir.

2. Sürenin hesaplanmasý
MADDE 753 - (1) Kanunun bu Kýsmýnda veya poliçede gösterilen süreler hesap edilirken bun-

larýn baþladýðý gün sayýlmaz.
3. Atýfet süreleri
MADDE 754 - (1) Poliçelerde kanunî veya yargýsal atýfet süreleri geçerli deðildir.
D) Poliçeye iliþkin iþlemlerin yapýlacaðý yer
MADDE 755 - (1) Poliçeyi kabul veya ödeme için ibraz etmek, protesto çekmek, poliçenin bir

nüshasýnýn verilmesini istemek gibi belirli bir kiþi nezdinde yapýlacak olan bütün iþlemlerin, bu ki-
þinin ticaret yerinde ve böyle bir yeri yoksa konutunda yapýlmasý gereklidir.

(2) Ticaret yeri veya konutun bulunduðu yer dikkatle araþtýrýlýr.
(3) Þu kadar ki; kolluktan veya yerel posta yönetiminden edinilen bilgilerden bir sonuç çýkma-

dýðý takdirde baþka araþtýrmalar yapmaya gerek yoktur.
E) Ýmzalar
MADDE 756 - (1) Poliçe üzerindeki beyanlarýn el yazýsý ile imza edilmesi gerekir.
(2) El ile atýlan imza yerine, mekanik herhangi bir araç veya el ile yapýlan veya onaylanmýþ bir

iþaret veya kamusal belgeleme kullanýlamaz.
F) Ýptal
I - Önleyici önlemler
MADDE 757 - (1) Ýradesi dýþýnda poliçe elinden çýkan kiþi, ödeme yerindeki mahkemeden,

muhatabýn poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir.
(2) Mahkeme, ödemeyi meneden kararda muhataba, vâdenin gelmesi üzerine poliçe bedelini

tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir.
II - Poliçeyi eline geçiren kiþinin bilinmesi
MADDE 758 - (1) Poliçeyi eline geçiren kiþi bilindiði takdirde, mahkeme, dilekçe sahibine ge-

ri alma davasý açmasý için uygun bir süre verir.
(2) Dilekçe sahibi verilen süre içinde davayý açmazsa, mahkeme, muhatap hakkýndaki ödeme

yasaðýný kaldýrýr.
III - Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi
1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri
MADDE 759 - (1) Poliçeyi eline geçiren kiþi bilinmiyorsa, poliçenin iptaline karar verilmesi

istenebilir.
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(2) Ýptal isteminde bulunan kiþi, poliçe elinde iken ziyaa uðradýðýný inandýrýcý bir þekilde gös-
teren delilleri mahkemeye saðlamak ve senedin bir suretini ibraz etmek veya senedin esas içeriði
hakkýnda bilgi vermekle yükümlüdür.

2. Ýhtar
a) Ýçeriði
MADDE 760 - (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, poliçe elinde iken ziyaa uðradýðýna dair ver-

diði açýklamalarýn doðruluðunu inandýrýcý bulursa, verilecek ilânla, poliçeyi eline geçireni, poliçeyi
belirli bir süre içinde getirmeye davet ve aksi takdirde poliçenin iptaline karar vereceðini ihtar eder.

b) Süreler
MADDE 761 - (1) Poliçeyi getirme süresi en az üç ay ve en çok bir yýldýr.
(2) Vâdesi gelmiþ poliçelerde zamanaþýmý, üç ayýn geçmesinden önce gerçekleþirse, mahkeme

üç aylýk süre ile baðlý deðildir.
(3) Süre, vâdesi gelen poliçeler hakkýnda birinci ilân gününden, vâdesi gelmeyen poliçeler hak-

kýnda vâdenin gelmesinden itibaren iþler.
c) Ýlân
MADDE 762 - (1) Poliçenin getirilmesine iliþkin ilân, 35 inci maddede yazýlý gazete ile üç de-

fa yapýlýr.
(2) Özellik gösteren olaylarda, mahkeme, uygun göreceði daha baþka ilân önlemlerine de baþ-

vurabilir.
IV - Geri alma davasý
MADDE 763 - (1) Elden çýkan poliçe mahkemeye sunulursa, mahkeme, geri alma davasý aç-

masý için dilekçe sahibine uygun bir süre verir. Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mah-
keme, poliçeyi, sunmuþ olana geri verir. Muhatap hakkýndaki ödeme yasaðýný kaldýrýr.

V - Ýptal kararý
MADDE 764 - (1) Elden çýkan poliçe verilen süre içinde sunulmazsa mahkeme, onun iptaline

karar verir.
(2) Poliçenin iptaline karar verilmiþ olmasýna raðmen, dilekçe sahibi kabul edene karþý poliçe-

den doðan istem hakkýný ileri sürebilir.
VI - Güvence
MADDE 765 - (1) Mahkeme, iptale karar vermeden önce, kabul edene, poliçe bedelini tevdi

etme ve yeterli güvence karþýlýðýnda bunu ödeme yükümünü getirebilir.
(2) Güvence, poliçeyi iyiniyetle iktisap eden kiþinin uðrayabileceði zarara bir karþýlýk oluþtu-

rur. Senet iptal edildiði veya senetten doðan haklar diðer bir sebeple ortadan kalktýðý takdirde, gü-
vence geri alýnýr.

SEKÝZÝNCÝ AYIRIM
Kanunlar Ýhtilafý

I - Ehliyet
MADDE 766 - (1) Bir kiþinin poliçe ile borçlanmasý için gereken ehliyet tâbi bulunduðu dev-

letin hukukuna göre belirlenir. Bu hukuk diðer bir ülkenin hukukuna göndermede bulunuyorsa, o
hukuk uygulanýr.
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(2) Birinci fýkrada öngörülen hukuk gereðince ehliyeti haiz olmayan kiþi, hukuku bakýmýndan
kendisini ehil sayan bir ülkede imza koymuþsa, orada olduðu gibi geçerli þekilde borçlanýr.

II - Þekil ve süreler
1. Genel olarak
MADDE 767 - (1) Poliçe ile yapýlan borçlanmalarýn þekli, bu borçlanmalarýn imzalandýðý ül-

kenin hukukuna tâbidir.
(2) Bir poliçeye iliþkin borçlanma, yapýldýðý ülkenin hukuku uyarýnca þekil bakýmýndan geçer-

li olmamakla beraber, ayný poliçeye iliþkin sonraki bir borçlanmanýn yapýldýðý ülke hukukunca ge-
çerli bulunursa, ilk borçlanmanýn þekil bakýmýndan geçerli olmayýþý, sonraki borçlanmanýn geçerli-
liðini etkilemez.

(3) Bir Türkün, yabancý ülkede poliçeyle borçlanmasý, Türk hukukunun gösterdiði þekle uy-
gun bulunduðu takdirde, Türkiye’de baþka bir Türke karþý geçerlidir.

2. Haklarýn kullanýlmasý ve korunmasýna iliþkin iþlemler
MADDE 768 - (1) Protestonun þekli ve protesto çekilmesi için belirli olan süreler ile poliçe-

den doðan haklarýn kullanýlmasý veya korunmasý için gerekli diðer iþlemlerin þekli, protestonun çe-
kilmesi veya iþlemin yapýlmasý gereken ülkenin hukukuna göre belirlenir.

3. Baþvurma hakký
MADDE 769 - (1) Baþvurma haklarýnýn kullanýlmasý için uyulmasý gereken süreler, bütün po-

liçe borçlularý hakkýnda poliçenin düzenlendiði yerde geçerli olan hukuka göre belirlenir.
III - Borçlanmalarýn hükümleri
1. Genel olarak
MADDE 770 - (1) Bir poliçeyi kabul eden kiþinin borçlanmalarýndan doðan sonuçlar, ödeme

yerindeki hukuka göre belirlenir.
(2) Senetteki diðer borçlularýn borçlanmalarýndan doðan sonuçlar, bu borçlanmalar hangi ülke-

de imza edilmiþ ise o ülke hukukuna tâbi olur.
2. Kýsmî kabul ve ödeme
MADDE 771 - (1) Kabulün, poliçedeki bedelin bir kýsmýna özgülenip özgülenmeyeceði ve

hâmilin kýsmî ödemeyi kabule zorunlu bulunup bulunmadýðý, ödeme yerindeki hukuka tâbidir.
3. Ödeme
MADDE 772 - (1) Vâde geldiðinde ödeme, özellikle vadenin geldiði günün ve ödeme tarihi-

nin hesaplanmasý, bedeli yabancý bir ülke parasýyla gösterilmiþ poliçelerin ödenmesi, poliçe hangi
ülkede ödenmek gerekiyorsa o ülkedeki hukuka göre belirlenir.

4. Sebepsiz zenginleþmeden doðan haklar
MADDE 773 - (1) Muhatap, yerleþim yerli poliçeyi ödeyecek olan üçüncü kiþi ve düzenleye-

nin, poliçeyi hesabýna çektiði kiþi veya ticarî iþletme aleyhine sebepsiz zenginleþmeden doðan is-
temler, bu kiþilerin yerleþim yerlerinin bulunduðu ülkenin hukukuna göre belirlenir.

5. Karþýlýðýn hâmile geçmesi
MADDE 774 - (1) Bir poliçe hâmilinin, senedin çekilmesine sebep olan alacaðý iktisap edip

etmeyeceðini; senedin düzenlendiði yerdeki hukuk belirler.
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6. Ýptal kararý
MADDE 775 - (1) Poliçenin kaybolmasý veya çalýnmasý hâlinde alýnacak tedbirleri, ödeme ye-

rindeki hukuk belirler.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Bono veya Emre Yazýlý Senet
A) Unsurlar
MADDE 776 - (1) Bono veya emre yazýlý senet;
a) Senet metninde (bono) veya (emre yazýlý senet) kelimesini ve senet Türkçe’den baþka bir dil-

le yazýlmýþsa, o dilde bono karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi;
b) Kayýtsýz ve þartsýz belirli bir bedeli ödemek vaadini;
c) Vâdeyi;
d) Ödeme yerini;
e) Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun adýný;
f) Senedin düzenlendiði gün ve yeri;
g) Senedi düzenleyenin imzasýný;
içerir.
B) Unsurlarýn bulunmamasý
MADDE 777 - (1) Aþaðýdaki fýkralarda yazýlý hâller saklý kalmak üzere, 776 ncý maddede gös-

terilen unsurlardan birini içermeyen bir senet bono sayýlmaz.
(2) Vâdesi gösterilmemiþ olan bono, görüldüðünde ödenmesi þart olan bir bono sayýlýr.
(3) Açýklýk bulunmadýðý takdirde senedin düzenlendiði yer, ödeme yeri ve ayný zamanda dü-

zenleyenin yerleþim yeri sayýlýr.
(4) Düzenlendiði yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin adýnýn yanýnda yazýlý olan yerde

düzenlenmiþ sayýlýr.
C) Uygulanacak hükümler
MADDE 778 - (1) Bononun niteliðine aykýrý düþmedikçe, poliçelerin cirosuna iliþkin 681 ilâ

690, vâdeye dair 703 ilâ 707, ödeme hakkýndaki 708 ilâ 712, ödememe hâlinde baþvurma haklarý-
na dair 713 ilâ 727 ve 729 ilâ 732, araya girme suretiyle ödemeye iliþkin 734, 738 ilâ 742, suretler
hakkýndaki 746 ve 747, deðiþtirmeye dair 748, zamanaþýmýna dair 749 ilâ 751, iptale dair 757 ilâ
765, tatil günleri, sürelerin hesabý, atýfet sürelerine iliþkin yasak, poliçeye dair iþlemlerin yapýlmasý
gereken yer ve imza hakkýndaki 752 ilâ 756 ve kanunlar ihtilâfýna dair 766 ilâ 775 inci maddeler
hükümleri bonolar hakkýnda da geçerlidir.

(2) Ayrýca üçüncü bir kiþinin yerleþim yerinden veya muhatabýn yerleþim yerinden baþka bir
yerde ödenmesi þart olan poliçeye iliþkin 674 ve 697 nci, faiz þartýna dair 675 inci, ödenecek bede-
le dair çeþitli beyanlar hakkýndaki 676 ncý, geçerli olmayan imzanýn sonuçlarýna iliþkin 677 nci, yet-
kisiz veya yetkiyi aþan kimsenin imzasýna iliþkin 678 ve 679 uncu ile açýk poliçeye dair 680 inci
madde hükümleri de bonolara uygulanýr.

(3) Avale iliþkin 700 ilâ 703 üncü maddeler de bonolar hakkýnda uygulanýr.
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(4) 701 inci maddenin son fýkrasýnda öngörülen hâlde aval, avalin kimin hesabýna verildiðini
göstermezse, bonoyu düzenleyen kimse hesabýna verilmiþ sayýlýr.

D) Düzenleyenin sorumluluðu
MADDE 779 - (1) Bir bonoyu düzenleyen kiþi; týpký bir poliçeyi kabul eden gibi sorumludur.
(2) Görüldüðünden belirli bir süre sonra ödenmesi þart olan bonolarýn düzenleyene 693 üncü

maddede yazýlý süreler içinde ibraz olunmasý gerekir.
(3) Düzenleyen, bononun kendisine ibraz edildiðini bono üzerine ibraz gününü iþaret etmek ve

imzasýný koymak suretiyle doðrular. Süre, ibraz kaydý tarihinden itibaren iþlemeye baþlar. Düzenle-
yen; bononun kendisine ibraz edildiðini, gününü iþaret etmek suretiyle doðrulamaktan kaçýnýrsa, bu
durum bir protesto ile belirlenir. Bu takdirde süre protesto gününden itibaren iþlemeye baþlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çek

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Çeklerin Düzenlenmesi ve Þekli

A) Þekli
I - Unsurlar
MADDE 780 - (1) Çek;
a) Senet metninde “çek” kelimesini ve eðer senet Türkçe’den baþka bir dille yazýlmýþ ise o dil-

de “çek” karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi;
b) Kayýtsýz ve þartsýz belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi;
c) Ödeyecek kiþinin, “muhatabýn” ticaret unvanýný;
d) Ödeme yerini;
e) Düzenlenme gününü ve yerini;
f) Çeki çeken kiþinin (düzenleyenin) imzasýný;
içerir.
II - Unsurlarýn bulunmamasý
MADDE 781 - (1) 780 inci maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senet, aþaðý-

daki fýkralarda yazýlý hâller dýþýnda çek sayýlmaz.
(2) Çekte açýklýk yoksa, muhatabýn unvaný yanýnda gösterilen yer, ödeme yeri sayýlýr. Muhata-

býn unvaný yanýnda birden fazla yer gösterildiði takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir
açýklýk ve baþka bir kayýt da yoksa, çek muhatabýn merkezinin bulunduðu yerde ödenir.

(3) Düzenlenme yeri gösterilmemiþ olan çek, düzenleyenin adý yanýnda yazýlý olan yerde çekil-
miþ sayýlýr.

B) Münferit unsurlar
I - Muhatap
1. Muhatap olma ehliyeti
MADDE 782 - (1) Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap, ancak bir banka olabilir.
(2) Diðer bir kiþi üzerine çekilen çek; yalnýz havale hükmündedir.
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2. Karþýlýk
MADDE 783 - (1) Bir çekin çekilmesi için, muhatabýn elinde düzenleyenin emrine tahsis edil-

miþ bir karþýlýk bulunmasý ve düzenleyenin bu karþýlýk üzerinde çek çekmek suretiyle tasarruf hak-
kýný haiz olacaðýna dair muhatapla düzenleyen arasýnda açýk veya örtülü bir anlaþma bulunmasý
þarttýr. Þu kadar ki; bu hükümlere uyulmamasý hâlinde senedin çek olarak geçerliliði etkilenmez.

(2) Düzenleyen; muhatap nezdinde çekin ancak bir kýsým karþýlýðýný hazýr bulundurduðu tak-
dirde, muhatap, bu tutarý ödemekle yükümlüdür.

(3) Çekte yazýlý bedeli karþýlayacak tutarda muhatap nezdinde karþýlýðý bulunmadan bir çek
düzenleyen kiþi; çekin karþýlýksýz kalan bedelinin yüzde onunu ödemekle yükümlü olduktan baþka
hâmilin bu yüzden uðradýðý zararý da tazmin eder.

II - Kabul yasaðý
MADDE 784 - (1) Çek hakkýnda kabul iþlemi yapýlamaz. Çek üzerine yazýlmýþ bir kabul kay-

dý, yazýlmamýþ sayýlýr.

III - Kimin lehine çekilebileceði
MADDE 785 - (1) Çek;

a) “Emre yazýlý” kaydýyla veya bu kayýt olmadan belirli bir kiþiye;

b) “Emre yazýlý deðildir” kaydýyla veya buna benzer bir kayýtla belirli bir kiþiye;

c) Veya hâmile;

ödenmek üzere çekilebilir.

(2) Belirli bir kiþi lehine “veya hamiline” kelimesinin veya buna benzer diðer bir ibarenin ek-
lenmesiyle çekilen çek, hamiline yazýlý bir çek sayýlýr.

(3) Kimin lehine çekildiði gösterilmemiþ olan bir çek, hamiline yazýlý çek hükmündedir.

IV - Faiz þartý
MADDE 786 - (1) Çekte öngörülen herhangi bir faiz þartý, yazýlmamýþ sayýlýr.

V - Adresli ve yerleþme yerli çek
MADDE 787 - (1) Çek, muhatabýn yerleþim yerinde veya baþka bir yerde üçüncü bir kiþi nez-

dinde ödenmek üzere çekilebilir. Ancak, bu üçüncü kiþinin bir banka olmasý þarttýr.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Devir

A) Devredilebilirlik
MADDE 788 - (1) Açýkça “emre yazýlý” kaydýyla veya bu kayýt olmadan belirli bir kiþi lehine

ödenmesi þart kýlýnan bir çek, ciro ve zilyetliðin devri yoluyla devredilebilir.

(2) “Emre yazýlý deðildir” kaydýyla veya buna benzer bir kayýtla belirli bir kiþi lehine ödenme-
si þart kýlýnan bir çek, ancak alacaðýn devri yoluyla devredilebilir ve bu devir, alacaðýn devrinin hu-
kukî sonuçlarýný doðurur.

(3) Ciro, düzenleyen veya çekten dolayý borçlu olanlardan herhangi biri lehine de yapýlabilir.
Bu kiþiler çeki yeniden ciro edebilirler.
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B) Ciro
I - Genel olarak
MADDE 789 - (1) Cironun kayýtsýz ve þartsýz olmasý gereklidir. Ciro, þartlara tâbi tutulmuþsa

bunlar yazýlmamýþ sayýlýr.
(2) Kýsmî ciro ve muhatabýn cirosu batýldýr.
(3) Hamiline yazýlý ciro beyaz ciro hükmündedir.
(4) Muhatap lehindeki ciro yalnýz makbuz hükmündedir; meðerki, muhatabýn birden fazla þu-

besi olup da, ciro, çekin üzerine çekildiði þubeden baþka bir þube üzerine yazýlmýþ bulunsun.
II - Hak sahipliðini ispat görevi
MADDE 790 - (1) Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kiþi, son ciro beyaz ciro olsa bile,

kendi hakký müteselsil ve birbirine baðlý cirolardan anlaþýldýðý takdirde yetkili hâmil sayýlýr. Çizil-
miþ cirolar yazýlmamýþ hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diðer bir ciro izlerse, bu son ciroyu imzala-
yan kiþi çeki beyaz ciro ile iktisap etmiþ sayýlýr.

III - Hamiline yazýlý çek üzerine yapýlan ciro
MADDE 791 - (1) Hamiline yazýlý bir çek üzerine yapýlan ciro, cirantayý, baþvurma hakkýna

dair hükümler gereðince sorumlu kýlarsa da, senedin niteliðini deðiþtirerek onu emre yazýlý bir çek
hâline getirmez.

C) Elden çýkan çek
MADDE 792 - (1) Çek, herhangi bir suretle hâmilin elinden çýkmýþ bulunursa, ister hâmile yazýlý

bir çek söz konusu olsun, ister ciro yoluyla devredilebilen bir çek söz konusu olup da hâmil hakkýný
790 ýncý maddeye göre ispat etsin, çek eline geçmiþ bulunan yeni hâmil ancak çeki kötüniyetle iktisap
etmiþ olduðu veya iktisapta aðýr bir kusuru bulunduðu takdirde o çeki geri vermekle yükümlüdür.

D) Protestodan ve vadeden sonraki ciro
MADDE 793 - (1) Protestonun düzenlenmesinden veya ayný nitelikte bir belirlemeden veya ib-

raz süresinin geçmesinden sonra yapýlan ciro, ancak alacaðýn devrinin sonuçlarýný doðurur.
(2) Tarihsiz bir cironun, protesto veya ayný nitelikte bir belirlemeden veya ibraz süresinin geç-

mesinden önce yapýldýðý, aksi sabit oluncaya kadar, karinedir.
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ödeme ve Ödememe

A) Ödeme
I - Aval
MADDE 794 - (1) Çekte yazýlý bedelin ödenmesi, kýsmen veya tamamen aval ile güvence al-

týna alýnabilir.
(2) Bu güvence, muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir kiþi veya çek üzerinde esasen imzasý

bulunan bir kiþi tarafýndan da verilebilir.
II - Vade
MADDE 795 - (1) Çek, görüldüðünde ödenir. Buna aykýrý herhangi bir kayýt yazýlmamýþ

hükmündedir.
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(2) Düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek, ibraz
günü ödenir.

III - Ödeme için ibraz
1. Genel olarak
MADDE 796 - (1) Bir çek, düzenlendiði yerde ödenecekse on gün; düzenlendiði yerden baþ-

ka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Ýbraz süreleri, çekin düzenlendi-
ðinin ertesi günü baþlar.

(2) Ödeneceði ülkeden baþka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri ayný
kýtada ise bir ay ve ayrý kýtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

(3) Bu bakýmdan, bir Avrupa ülkesinde çekilip de Akdeniz’de sahili bulunan bir ülkede ödene-
cek olan ve buna karþýlýk Akdeniz’de sahili olan bir ülkede çekilip bir Avrupa ülkesinde ödenmesi
gereken çekler ayný kýtada çekilmiþ ve ödenmesi þart kýlýnmýþ sayýlýr.

(4) Yukarýda yazýlý süreler, çekte düzenlenme günü olarak gösterilen tarihten itibaren iþler.
2. Takvim farklýlýðý
MADDE 797 - (1) Çek, takvimleri farklý olan iki yer arasýnda çekildiði takdirde; düzenlenme

günü, ödeme yerindeki takvimin onu karþýlayan gününe çevrilir.
3. Takas odasý
MADDE 798 - (1) Çekin bir takas odasýna ibrazý, ödeme için ibraz yerine geçer.
IV - Çekten cayma
1. Genel olarak
MADDE 799 - (1) Çekten cayma, ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder.
(2) Çekten cayýlmamýþsa, muhatap, ibraz süresinin geçmesinden sonra da çeki ödeyebilir.
2. Özel hâller
MADDE 800 - (1) Çekin dolaþýma çýkarýlmasýndan sonra, düzenleyenin ölümü veya medenî

haklarýný kullanma ehliyetini kaybetmesi ya da iflâsý çekin geçerliliðini etkilemez.
V - Cirolarýn incelenmesi
MADDE 801 - (1) Cirosu kabil bir çeki ödeyen muhatap, cirolarýn arasýnda düzenli bir tesel-

sülün var olup olmadýðýný incelemekle yükümlü ise de, cirantalarýn imzalarýnýn geçerliliðini incele-
mek zorunda deðildir.

VI - Yabancý ülke parasýyla ödenecek çek
MADDE 802 - (1) Çekin ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödenmesi þart koþulmuþ

ise, bedeli, çekin ibraz günündeki deðerine göre o ülke parasý ile ödenebilir. Ýbraz edilmesine rað-
men ödenmediði takdirde, hâmil, çek bedelinin dilerse ibraz, dilerse ödeme günlerindeki rayiç de-
ðerine göre ülke parasýyla ödenmesini isteyebilir.

(2) Yabancý ülke parasýnýn deðeri, ödeme yerindeki ticarî teamüllere göre belirlenir. Bununla be-
raber düzenleyen, ödenecek tutarýn çekte yazýlý belirli bir kura göre hesap olunmasýný þart koþabilir.

(3) Düzenleyen, ödemenin belirli bir para ile yapýlmasý gereðini þart koþmuþ ise (aynen ödeme
þartý) ilk iki fýkra hükümleri uygulanmaz.
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(4) Çek bedeli; düzenlenme ve ödeme ülkelerinde ayný adý taþýyan ve fakat deðerleri birbirin-
den farklý olan para ile gösterildiði takdirde, ödeme yerindeki para kastedilmiþ sayýlýr.

VII - Çizgili çek
1. Þekil ve þartlarý
MADDE 803 - (1) Bir çekin düzenleyeni veya hâmili, onu 804 üncü maddede gösterilen so-

nuçlarý doðurmak üzere çizebilir.
(2) Çekin çizilmesi, çekin iç yüzüne birbirine paralel iki çizgi çekilerek yapýlýr. Çek, genel ve-

ya özel olarak çizilebilir.
(3) Ýki çizgi arasýna hiçbir ibare konmamýþ veya “banka” kelimesi veya buna benzer bir ibare

konmuþ ise çek, genel olarak çizilmiþ demektir.
(4) Ýki çizgi arasýna belirli bir bankanýn adý yazýlmýþ ise, çek özel olarak çizilmiþ demektir.
(5) Genel çizgi, özel çizgiye dönüþtürülebilir; özel çizgi genel çizgiye dönüþtürülemez.
(6) Çizgilerin veya zikredilen banka unvanýnýn silinmesi hükümsüz sayýlýr.
2. Hükümleri
MADDE 804 - (1) Genel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafýndan ancak bir bankaya veya

muhatabýn bir müþterisine ödenebilir.
(2) Özel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafýndan ancak unvaný gösterilen bankaya veya bu

banka muhatap ise onun müþterisine ödenebilir. Þu kadar ki, unvaný gösterilen banka, bedelin tah-
sili iþini diðer bir bankaya býrakabilir.

(3) Bir banka, çizgili çeki, ancak müþterilerinden veya diðer bir bankadan iktisap edebilir. Ay-
ný þekilde onu, sözü geçen kiþilerden baþkalarý hesabýna tahsil edemez.

(4) Çek, birden fazla özel olarak çizilmiþ ise, muhatabýn bu çeki ödeyebilmesi için çekin iki-
den fazla çizilmemiþ olmasý ve çizgilerden birinin, çekin bir takas odasý tarafýndan tahsil edilebil-
mesi amacý ile yapýlmýþ olmasý þarttýr.

(5) Yukarýdaki hükümlere aykýrý hareket eden muhatap veya banka, çek bedelini aþmamak üze-
re, oluþan zarardan sorumludur.

VIII - Hesaba geçirilmek üzere çekilen çek
1. Genel olarak
MADDE 805 - (1) Bir çekin düzenleyeni veya hâmili çekin ön yüzüne eðik olarak “hesaba ge-

çirilecektir” kaydýný veya buna benzer bir ibareyi yazarak çekin nakden ödenmesini önleyebilir. Bu
takdirde çek; muhatap tarafýndan ancak hesaba alacak kaydý, takas, hesap nakli suretiyle kayden
ödenebilir. Bu kayýtlar ödeme yerine geçer.

(2) “hesaba geçirilecektir” kaydýnýn çizilmesi geçersizdir.
(3) Bu madde hükümlerine aykýrý hareket eden muhatap, çekin bedelini aþmamak üzere oluþan

zarardan sorumludur.
2. Hâmilin haklarý
a) Ýflâs hâlinde
MADDE 806 - (1) Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hâmili, muhatap iflâs veya öde-

melerini tatil etmiþ veya aleyhine yapýlan herhangi bir icra takibi semeresiz kalmýþsa, çek bedelinin nak-
den ödenmesini muhataptan isteyebileceði gibi, ödememe hâlinde baþvurma hakkýný da kullanabilir.
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b) Hesaba geçirilmeme hâlinde
MADDE 807 - (1) Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hâmili; muhatabýn, çek bedelini

kayýtsýz ve þartsýz bir alacak olarak hesaba geçirmekten kaçýndýðýný veya ödeme yerindeki takas
odasýnýn, bu çekin, hâmilin borçlarýna mahsup edilmek kabiliyetini haiz olmadýðýný beyan etmiþ bu-
lunduðunu ispat ederse, baþvurma haklarýný kullanabilir.

B) Ödememe
I - Hâmilin baþvurma haklarý
MADDE 808 - (1) Zamanýnda ibraz edilmiþ olan çekin ödenmemiþ olduðu ve ödememe hâli;

a) Resmî bir belge ile (protesto),

b) Muhatap tarafýndan, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazýlmýþ olan tarih-
li bir beyanla,

c) Bir takas odasýnýn, çek zamanýnda teslim edildiði hâlde ödenmediðini tespit eden tarihli bir
beyaný ile,

sabit bulunduðu takdirde hâmil; cirantalar, düzenleyen ve diðer çek borçlularýna karþý baþvur-
ma haklarýný kullanabilir.

II - Protesto
MADDE 809 - (1) Protesto veya buna denk olan belirleme, ibraz süresinin geçmesinden önce

yapýlmalýdýr.

(2) Ýbraz, sürenin son gününde yapýlýrsa, protesto veya buna denk belirleme, izleyen iþ günün-
de de yapýlabilir.

III - Baþvurma hakkýnýn kapsamý
MADDE 810 - (1) Hâmil, baþvurma yolu ile;

a) Çekin ödenmemiþ olan bedelini,

b) Ýbraz gününden itibaren bu tutarýn faizini,

c) Protestonun veya buna denk olan belirlemenin ve gönderilen ihbarnamelerin giderleri ile di-
ðer giderleri ve

d) Çek bedelinin binde üçünü aþmamak üzere komisyon ücretini,

isteyebilir.

IV - Mücbir sebepler
MADDE 811 - (1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazý veya protesto edilmesi veya

buna denk bir belirlemenin yapýlmasý, bir devletin mevzuatý veya herhangi bir mücbir sebep gibi aþýl-
masý olanaksýz bir engel yüzünden mümkün olmamýþsa, bu iþlemler için belirli olan süreler uzar.

(2) Hâmil, mücbir sebebi gecikmesizin kendi cirantasýna bildirmeye ve bu bildirimi çeke veya
alonja kaydedip, bunun altýna, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla yükümlüdür. 723 üncü mad-
de hükümleri burada da uygulanýr.

(3) Mücbir sebebin ortadan kalkmasýndan sonra, hâmil çeki gecikmesizin ödeme amacýyla ib-
raz ve gereðinde protesto veya buna eþdeðerde bir belirlemeyi yaptýrmak zorundadýr.
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(4) Mücbir sebep, hâmilin ibraz süresinin bitiminden önce olmak þartýyla, mücbir sebebi ken-
dinden önce gelen borçluya bildirdiði günden itibaren onbeþ günden fazla devam ederse, çekin ib-
razýna ve protesto çekilmesine veya buna eþdeðerde bir belirlemeye gerek kalmaksýzýn baþvurma
hakkýný kullanabilir.

(5) Hâmilin veya çeki ibraz etmekle, protesto çekmekle ya da ayný nitelikte bir belirlemeyi yap-
týrmakla görevlendirdiði kiþinin, sadece kendileriyle ilgili olgular mücbir sebep sayýlmaz.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Çeþitli Hükümler

A) Sahte veya tahrif edilmiþ çek
MADDE 812 - (1) Sahte veya tahrif edilmiþ bir çeki ödemiþ olmasýndan doðan zarar muhata-

ba ait olur; meðerki, senette düzenleyen olarak gösterilen kiþiye, kendisine verilen çek defterini iyi
saklamamýþ olmasý gibi bir kusurun yüklenmesi mümkün olsun.

B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi
MADDE 813 - (1) Hamiline yazýlý çekler hariç olmak üzere; bir ülkede düzenlenip de diðer bir

ülkede veya ayný ülkenin denizaþýrý bir kýsmýnda ödenmesi þart olan ve aksine, bir ülkenin deniza-
þýrý bir kýsmýnda düzenlenip o ülkede ödenmesi þart olan veya ayný bir ülkenin denizaþýrý olan ayný
kýsmýnda veya çeþitli kýsýmlarýnda çekilip ödenmesi þart olan her çek, birbirinin ayný olarak çeþitli
nüshalar hâlinde düzenlenebilir. Bu nüshalar senet metninde teselsül eden sýra numaralarý ile göste-
rilir. Aksi takdirde her nüsha ayrý bir çek sayýlýr.

C) Zamanaþýmý
MADDE 814 - (1) Hâmilin, cirantalarla düzenleyene ve diðer çek borçlularýna karþý haiz ol-

duðu baþvurma haklarý, ibraz süresinin bitiminden itibaren altý ay geçmekle zamanaþýmýna uðrar.
(2) Çek borçlularýndan birinin diðerine karþý haiz olduðu baþvurma haklarý, bu çek borçlusu-

nun çeki ödediði veya çekin dava yolu ile kendisine karþý ileri sürüldüðü tarihten itibaren altý ay
geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

D) “Banka”nýn tanýmý
MADDE 815- (1) Bu Bölümde geçen “banka” teriminden amaç, Bankalar Kanununun hüküm-

lerine tâbi olan kuruluþlardýr. Þu kadar ki; ödeme yeri Türkiye dýþýnda olan çekler hakkýnda “ban-
ka” teriminden hangi kuruluþlarýn anlaþýlacaðý ödeme yeri hukukuna göre belirlenir.

E) Süreler
I - Tatil günleri
MADDE 816 - (1) Bir çekin ibrazý ve protestosu tatil günleri deðil, ancak bir iþ gününde ya-

pýlabilir.
(2) Çeke iliþkin iþlemler ve özellikle ibraz ve protesto veya buna eþdeðer belirleme iþlemlerinin

yapýlmasý için kanunla belirli sürenin son günü, pazara veya diðer bir tatil gününe rastladýðý takdirde,
bu süre onu izleyen ilk iþ gününü kapsayacak kadar uzar. Aradaki tatil günleri süre hesabýna dâhildir.

II - Sürelerin hesabý
MADDE 817 - (1) Kanunun bu Kýsmýnda gösterilen süreler hesap edilirken bunlarýn baþladý-

ðý gün sayýlmaz.
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F) Uygulanacak hükümler
MADDE 818 - (1) Poliçeye ait aþaðýdaki hükümler çek hakkýnda da uygulanýr:
a) Düzenleyenin bizzat kendi emrine, kendi üzerine ve üçüncü kiþi hesabýna çektiði poliçeler

hakkýndaki 673 üncü madde,
b) Poliçede gösterilen bedeller arasýndaki farklara iliþkin 676 ncý madde,
c) Borçlanmaya ehil olmayan kiþilerin imzasýna, yetkisiz imzaya, düzenleyenin sorumluluðu-

na ve açýk poliçeye ait 677 ilâ 680 inci maddeler,
d) Ciro hakkýndaki 683 ilâ 685 inci maddeler,
e) Poliçeye ait defiler hakkýndaki 687 nci madde,
f) Vekâleten yapýlan cirodan doðan haklara dair 688 inci madde,
g) Avalin þekil ve hükümlerine dair 701 ve 702 nci maddeler,
h) Bir makbuz istemek hakkýna ve kýsmen ödemeye dair 709 uncu madde,
ý) Protestoya ait 715 ilâ 717 nci ve 719 ilâ 721 inci maddeler,
i) “protestosuz” kaydýna dair 722 nci madde,
j) Bildirim hakkýndaki 723 üncü madde,
k) Poliçe borçlularýnýn müteselsil sorumluluðuna dair 724 üncü madde,
l) Poliçenin ödenmesi hâlinde baþvurma hakkýna ve poliçenin, protestonun ve makbuzun ken-

disine verilmesini istemek hakkýna dair 726 ve 727 nci maddeler,
m) Sebepsiz iktisaptan doðan haklara dair 732 nci madde,
n) Poliçe karþýlýðýnýn devrine dair 733 üncü madde,
o) Poliçe nüshalarý arasýndaki iliþkiye ait 744 üncü madde,
ö) Deðiþiklikler hakkýndaki 748 inci madde,
p) Zamanaþýmýnýn kesilmesine dair 750 ve 751 inci maddeler,
r) Atýfet sürelerinin kabul olunamayacaðýna, poliçeye iliþkin iþlemlerin yapýlmasý gereken yer

ile el yazýsý ile imzaya dair 754 ilâ 756 ncý maddeler,
s) Ýptal hakkýndaki 757 ilâ 763 üncü maddelerle 764 üncü maddenin birinci fýkrasý,
þ) Ehliyete, poliçe ve bonolara iliþkin haklarýn korunmasý ile baþvurma hakkýnýn kullanýlmasý

için gerekli iþlemlere iliþkin kanun ihtilâflarýna dair 766, 768 ve 769 uncu maddeler.
(2) 722 nci maddenin birinci ve üçüncü fýkralarýyla, 723 üncü maddenin birinci fýkrasý ve

727 nci madde hükümlerinin çeklere uygulanmasýnda, protesto yerine 808 inci maddenin ikinci ve
üçüncü fýkralarý gereðince belirleme yapýlmasý da geçerlidir.

BEÞÝNCÝ AYIRIM
Kanunlar Ýhtilafý

A) Muhatap olma ehliyeti
MADDE 819 - (1) Bir çekin kimin üzerine çekilebileceðini, çekin ödeneceði ülkenin hukuku

belirler. Bu hukuka göre çek, muhatabýn kiþiliði bakýmýndan geçersiz sayýlýyorsa, hukuklarýnýn böy-
le bir nedenden dolayý geçersizliði öngörmediði ülkelerde, çek üzerine atýlan imzalardan doðan
borçlanmalar geçerlidir.
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B) Þekil ve süreler
MADDE 820 - (1) Çeke ait borçlanmalarýn þekli, bu borçlanmalarýn imza edilmiþ olduðu ül-

kenin hukukuna göre belirlenir. Bununla beraber, ödeme yeri hukukunun öngördüðü þekle uyulma-
sý yeterlidir.

(2) 767 nci maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarý da uygulanýr.
C) Borçlanmalarýn hükümleri
I - Düzenlenme yeri kanunu
MADDE 821 - (1) Çekten doðan borçlanmalarýn sonuçlarý, bu borçlanmalarýn yapýldýðý ülke

hukukuna göre belirlenir.
II - Ödeme yeri hukuku
MADDE 822 - (1) Aþaðýda yazýlý hususlar çekin ödeneceði ülke kanununa göre belirlenir:
a) Çekin mutlaka görüldüðünde mi ödenmesi gerektiði yoksa, görüldükten belirli bir süre son-

ra ödenmesi þartýyla da çekilip çekilemeyeceði ve gerçek düzenlenme gününden sonraki bir günün
çeke yazýlmasýnýn ne gibi sonuçlar doðuracaðý,

b) Ýbraz süresi,
c) Çekin; kabul, teyit, tasdik veya vize edilip edilmeyeceði ve bu kayýtlarýn ne gibi sonuçlar do-

ðuracaðý,
d) Hâmilin kýsmen ödemeyi isteyebilip isteyemeyeceði ve böyle bir ödemeyi kabule zorunlu

olup olmadýðý,
e) Çekin çizilip çizilemeyeceði veya “hesaba geçirilecektir” kaydýný veya buna eþit bir ibareyi

içerip içermeyeceði ve bu çizginin veya bu kaydýn veya ona eþit olan ibarenin ne gibi sonuçlar do-
ðuracaðý,

f) Çekin karþýlýðý üzerinde hâmilin özel haklarý bulunup bulunmadýðý ve bu haklarýn niteliðinin
ne olduðu,

g) Düzenleyenin çekten cayabilip cayamayacaðý veya çekin ödenmesine itiraz edebilip
edemeyeceði,

h) Çekin kaybedilmesi veya çalýnmasý hâlinde alýnacak tedbirler,
i) Cirantalara, düzenleyene ve diðer çek borçlularýna karþý baþvurma haklarýnýn korunmasý için

bir protesto veya buna eþdeðer bir belirleme yapmanýn gerekli olup olmadýðý.
III - Yerleþim yeri hukuku
MADDE 823 - (1) Muhatap ve yerleþim yerli çeki ödeyecek olan üçüncü kiþi aleyhine sebep-

siz zenginleþmeden doðan istemler, bu kiþilerin yerleþim yerlerinin bulunduðu ülkenin hukukuna
göre belirlenir.

BEÞÝNCÝ KISIM
Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diðer Emre Yazýlý Senetler

A) Emre yazýlý senet
I - Tanýmý
MADDE 824 - (1) Emre yazýlý olan veya kanunen böyle sayýlan kýymetli evrak, emre yazýlý se-

netlerdendir.
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II - Borçlunun defileri
MADDE 825 - (1) Borçlu, emre yazýlý bir senetten doðan alacaða karþý ancak, senedin geçer-

sizliðine iliþkin veya senet metninden anlaþýlan defilerle alacaklý kim ise ona karþý, kiþisel olarak
haiz bulunduðu defileri ileri sürebilir.

(2) Borçlu ile önceki hâmillerden biri veya senedi düzenleyen kiþi arasýnda doðrudan doðruya
varolan iliþkilere dayanan defilerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hâmilin bilerek
borçlunun zararýna hareket etmiþ olmasý hâlinde caizdir.

B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler
I - Emre yazýlý havaleler
1. Genel olarak
MADDE 826 - (1) Senet metninde poliçe olarak gösterilmemekle beraber, açýkça emre yazýlý

olarak düzenlenen ve diðer hususlarda da poliçede aranýlan unsurlarý içeren havaleler, poliçe
hükmündedir.

2. Kabul zorunluluðunun bulunmamasý
MADDE 827 - (1) Emre yazýlý havale kabul için ibraz edilemez.

(2) Buna raðmen ibraz edilir ve kabulden de kaçýnýlýrsa hâmilin bu sebepten dolayý baþvurma
hakký yoktur.

3. Kabulün hükümleri
MADDE 828 - (1) Emre yazýlý bir havalenin, havale olunan tarafýndan isteðe baðlý olarak ka-

bulü, poliçenin kabulü hükmündedir. Bununla beraber, hâmil, havale olunan kiþi iflâs veya ödeme-
lerini tatil etmiþ veya aleyhine yapýlan takip semeresiz kalmýþsa, vâdenin gelmesinden önce baþvur-
ma hakkýný kullanamaz.

(2) Bunun gibi, havale edenin iflâsý hâlinde vâdenin gelmesinden önce hâmil baþvurma hakký-
ný kullanamaz.

4. Ýcrada uygulanmayacak hükümler
MADDE 829 - (1) Ýcra ve Ýflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazýlý senetlerin takibi-

ne iliþkin hükümleri emre yazýlý havaleye uygulanamaz.

II - Emre yazýlý ödeme vaatleri
MADDE 830 - (1) Senet metninde bono olarak gösterilmemekle beraber, açýkça emre yazýlý

olarak düzenlenmiþ olan ve bonoda aranýlan diðer unsurlarý da içeren ödeme vaatleri, bono hükmün-
dedir. Þu kadar ki, emre yazýlý olarak düzenlenmiþ olan ödeme vaatleri hakkýnda, araya girerek öde-
meye iliþkin hükümler uygulanmaz.

(2) Ýcra ve Ýflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazýlý senetlerin takibine iliþkin hüküm-
leri, emre yazýlý olarak düzenlenmiþ bulunan ödeme vaatlerine uygulanmaz.

C) Cirosu kabil olan diðer senetler
MADDE 831 - (1) Ýmza edenin, yer, zaman ve miktar bakýmlarýndan belirli nakdî ödemelerde

bulunmak ve belirli miktarda misli þeyler teslim etmek borçlanmasýný içeren senetler, açýkça emre
yazýlý olduklarý takdirde ciro ile devredilebilirler.
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(2) Bu senetler ve makbuz senetleri, varant ve koniþmento gibi cirosu kabil olan senetler hak-
kýnda, cironun þekli, hâmilin hak sahipliði ve senedi elinde bulunduranýn onu geri vermekle yüküm-
lü olmasý hususlarýnda, poliçelere iliþkin hükümler geçerlidir. Ýptal konusunda, varant ve makbuz
senedi dýþýndaki emre yazýlý senetlere poliçelere iliþkin hükümler uygulanýr.

(3) Kambiyo senetlerindeki baþvurmaya iliþkin hükümler kanunda açýk hüküm olmadýkça, bi-
rinci fýkrada yazýlý senetler hakkýnda uygulanmaz.

ALTINCI KISIM
Makbuz Senedi ve Varant

A) Umumî maðazalar
I - Genel olarak
MADDE 832 - (1) Makbuz senedi ve varant (rehin senedi) verme karþýlýðýnda serbest veya

gümrüklenmemiþ mal ve hububatý saklama sözleþmesi uyarýnca kabul etmek ve tevdi edenlere de
bu senetlerle tevdi olunan mal ve hububatý satabilmek veya rehin edebilmek olanaðý vermek ama-
cýyla kurulan maðazalara “umumî maðaza” denir. Umumî maðazalar iþlemleri bu Kýsým hükümle-
rine tâbidir.

(2) Umumî maðazalar Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izniyle kurulur. Ýzin almadan umumî ma-
ðaza açarak makbuz senedi veya varant düzenleyenler, üç aydan altý aya kadar hapis ve doksan gün-
den az olmamak üzere adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

(3) Umumî maðazalarýn kuruluþ usul ve esaslarý, bunlara kabul edilecek mal ve hububat cins-
leri ve umumî maðazalarýn henüz gümrüklenmemiþ olan mallarý kabul etmeye yetkili sayýlmalarý
için gereken þartlar ve gümrük denetimi özel kanununda düzenlenir.

II - Ýstisnalar
MADDE 833 - (1) 832 nci maddede yazýlý senetleri vermeksizin, yalnýz mal ve hububatý sak-

lama sözleþmesiyle kabul etmek üzere açýlan diðer kurumlar ve yerler hakkýnda umumî maðazala-
ra ait hükümler geçerli olmaz. Bu hususta Borçlar Kanununun saklama sözleþmesi hakkýndaki hü-
kümleri uygulanýr.

(2) Tevdi edilmiþ þeyler karþýlýðýnda verilen, ancak kanunun aradýðý þekil þartlarýna uymayan
senetlerle, bu þekil þartlarýna uygun olup da izin almamýþ olan kurumlar tarafýndan verilen senetler,
kýymetli evrak olmayýp teslim alma makbuzlarý veya ispat belgeleri hükmündedir.

B) Makbuz senedi ve varant
I - Þekil
1. Makbuz senedi
MADDE 834 - (1) Umumi maðazalara tevdi edilen mal ve hububat karþýlýðýnda verilen mak-

buz senedinin aþaðýda yazýlý kayýtlarý içermesi gereklidir:

a) Tevdi edenin adý, mesleði, yerleþim yeri,

b) Tevdinin yapýldýðý umumî maðazanýn ticaret unvaný ile merkezi,

c) Tevdi olunan mallarýn cins ve miktarý ile nitelik ve deðerinin bilinmesi için açýklanmasý ge-
reken hususlar,
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d) Tevdi olunan mallarýn tâbi olmasý gereken, resim, harç ve vergilerin ödenip ödenmediði ve
sigorta edilip edilmediði,

e) Ödenmiþ veya ödenecek ücretler; giderler,
f) Senedin kimin adýna veya emrine düzenleneceðini gösteren bir ibare ve
g) Umumî maðaza sahibinin imzasý.
2. Varant
MADDE 835 - (1) Varantýn da 834 üncü maddede yazýlý kayýtlarý aynen içermesi ve makbuz

senedine baðlý olmasý gerekir.
3. Defter
MADDE 836 - (1) Makbuz senedi ve varanttan oluþan belgenin dip koçanlý bir defterden ko-

parýlmýþ olmasý ve defterin umumî maðazaya ait belgeler arasýnda saklanmasý gereklidir.
4. Kýsmî senet
MADDE 837 - (1) Makbuz senedi ve varantýn hâmili, giderleri kendisine ait olmak üzere ön-

ceden tevdi olunan mallarýn kýsýmlara ayrýlmasýný ve her kýsým için ayrý ayrý senet verilmesini iste-
yebilir. Bu takdirde eski senet geri verilir ve iptal olunur.

II - Ciro
1. Genel olarak
MADDE 838 - (1) Makbuz senediyle varant emre yazýlý olmasa bile ayrý ayrý veya birlikte tes-

lim ve ciro yoluyla devredilebilir. Ciro yapýldýðý günün tarihini de taþýr.
(2) Varant ile makbuz senedi birlikte beyaz ciro ile de ciro edilebilir. Bu türlü ciro, her iki se-

net teslim edildiði takdirde, cirantanýn haklarýný hâmile devreder.
2. Hükümleri
MADDE 839 - (1) Senedin teslimi þartýyla, ciro aþaðýda yazýlý hükümleri doðurur:
a) Makbuz senedi ve varantýn birlikte cirosu, tevdi olunan mallarýn mülkiyetini devreder.
b) Yalnýz varantýn cirosu, varantýn devredildiði kiþiye, tevdi olunan mallar üzerinden rehin hak-

ký saðlar.
c) Yalnýz makbuz senedinin cirosu, varant hâmilinin hakký saklý kalmak þartýyla, tevdi olunan

mallarýn mülkiyetini devreder.
3. Varantýn cirosu
MADDE 840 - (1) Varantýn ilk cirosu, hangi borcun güvence altýna alýnmasý için yapýlmýþsa

onu, faiz oranýný ve vâdeyi içerir.
(2) Varantýn cirosunda yazýlý kayýtlar aynen makbuz senedinin üzerine de yazýlarak, varantýn

ciro edildiði kiþi tarafýndan imza edilir.
C) Mallar üzerinde tasarruflar
I - Yapýlamayacak iþlemler
MADDE 841 - (1) Varant ile makbuz senedinin ziyaýndan, mirastan veya iflâstan kaynaklanan

uyuþmazlýklar hâriç olmak üzere, umumî maðazalara tevdi olunan þeyler üzerinde haciz, el koyma
veya rehin yapýlamaz.
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II - Malýn geri alýnmasý
1. Genel olarak
MADDE 842 - (1) Varanttan ayrýlmýþ bir makbuz senedinin hâmili, varant ile güvence altýna

alýnmýþ olan borcun ana parasý ile vâde gününe kadar olan faizlerini umumî maðazaya yatýrarak,
vâde gününden önce de mallarý çekebilir.

(2) Yatýrýlan para varantýn geri verilmesi karþýlýðýnda hamiline ödenir.

2. Kýsmen geri alma
MADDE 843 - (1) Varanttan ayrýlmýþ makbuz senedinin hâmili, umumî maðazaya tevdi olu-

nan misli eþyadan bir kýsmýný çekmek istediði takdirde maðazanýn sorumluluðu altýnda, hem çeke-
ceði kýsým ve hem de varant ile güvence altýna alýnmýþ borç ile orantýlý bir miktar parayý umumî ma-
ðazaya yatýrmak zorundadýr.

III - Sattýrma hakký
1. Þartlar
MADDE 844 - (1) Vâde gününde alacaðý ödenmemiþ varant hâmili, poliçe hâmili gibi, protes-

to çektikten on gün sonra rehin hükümlerine göre tevdi edilen mallarý sattýrabilir.

(2) 841 inci maddede yazýlý hâller satýþa engel deðildir.

2. Satýþ bedeli
MADDE 845 - (1) Gümrük resmi ve diðer resim, harç ve vergilerle tevdi olunan mallar için

umumî maðaza tarafýndan yapýlan giderler ve maðazanýn ücreti satýþ bedelinden, öncelikle ödenir.

(2) Birinci fýkrada yazýlý paralar ve güvence altýna alýnan borç ödendikten sonra geri kalan,
makbuz senedi hamiline ödenmek üzere maðaza sahibine verilir.

3. Baþvurma hakký
MADDE 846 - (1) Bir varant hâmilinin, sadece, sattýrdýðý tevdi olunan mallarýn alacaðýna yet-

memesi hâlinde, borçlunun veya cirantalarýn mallarýna baþvurma hakký vardýr.

(2) Protesto çekmemiþ veya kanunî süresi içinde tevdi olunan mallarý sattýrmaya teþebbüs et-
memiþ olan varant hâmili, cirantalarýna karþý bütün haklarýný kaybederse de borçluya karþý baþvur-
ma hakký geçerliliðini sürdürür.

4. Sigorta
MADDE 847 - (1) Afet hâllerinde varantýn hâmili, sigorta bedelinden alacaðýný tahsil eder.

D) Zamanaþýmý
MADDE 848 - (1) Makbuz senedi ve varanttan doðan istem haklarý, poliçeler hakkýndaki za-

manaþýmý sürelerine tâbidir. Cirantalara karþý baþvurma için zamanaþýmýnýn baþlangýcý, eþyanýn sa-
týþ günüdür.

E) Senetlerin ziyaý
MADDE 849 - (1) Makbuz senedi veya varantý kaybeden hâmil, bu senetlere malik olduðunu

ispat etmek ve güvence vermek suretiyle, maðazanýn bulunduðu yerdeki mahkemeden alacaðý izin
üzerine, durumun kararda gösterilen o yer gazetelerinde ilânýndan ve itiraz için verilecek sürenin
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geçmesinden sonra ikinci bir nüsha alabilir. Kaybolan varantýn süresi geçmiþse, hâmilin istemi üze-
rine mahkeme ayný þekilde borcun ödenmesine izin verebilir. Ýzin, maðazaya ve varanta iliþkin ise,
hem maðazaya hem de ilk borçluya teblið olunur. Alacaklýnýn, maðazanýn bulunduðu yerde bir de
yerleþim yeri göstermesi gerekir. Maðaza sahibi ve borçlu izin kararýna itiraz edebilirler. Ýtiraz üze-
rine mahkeme derhal hükmünü verir. Hüküm alacaklý lehine ise, icranýn geri býrakýlmasýna karar ve-
rilemez. Ancak, ilgililerin istemi üzerine, tetkik mercii hüküm kesinleyinceye kadar tevdi olunan eþ-
yanýn satýþýndan elde edilecek paranýn icra veznesinde saklanmasýna karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ KÝTAP
Taþýma Ýþleri

BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Taþýyýcý
MADDE 850 - (1) Taþýyýcý, taþýma sözleþmesiyle eþya veya yolcu taþýma iþini veya ikisini bir-

likte üstlenen kiþidir.

(2) Taþýyýcý, taþýma sözleþmesiyle eþyayý varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim
etmeyi veya yolcuyu varma yerine ulaþtýrmayý; buna karþýlýk, eþya taþýmada gönderen ve yolcu ta-
þýmada yolcu, taþýyýcýya, taþýma ücretini ödemeyi borçlanýr.

(3) Taþýma iþleri ticarî iþletme faaliyetidir.

B) Hükümlerin uygulama alaný
MADDE 851 - (1) Eþya ve yolcu taþýmayý arýzî olarak üstlenen kiþi hakkýnda da bu Kitap hü-

kümleri, uygun düþtükleri ölçüde, uygulanýr.

C) Saklý tutulan hükümler
I- Kural
MADDE 852 - (1) Deniz ve havayoluyla taþýma ile posta idaresine iliþkin özel hükümler saklýdýr.

II- Özel hükümlerin sorumluluðu etkilememesi
MADDE 853 - (1) Taþýyýcý ve taþýma iþleri yüklenicisi, taþýma iþini 852 nci maddede öngörü-

len özel hükümlere baðlý bulunan bir kuruluþa gördürdükleri takdirde de, Kanunun kendilerine yük-
lediði sorumluluðun hafifletilmesini veya kaldýrýlmasýný isteyemezler. Deðiþik tür araçlar ile taþýma-
ya iliþkin Dördüncü Kýsým hükümleri saklýdýr.

D) Sorumluluðun kaldýrýlmasýna veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliði
MADDE 854 - (1) Kanunun, taþýyýcýya, taþýma iþleri yüklenicisine ve faaliyetleri Devlet izni-

ne baðlý taþýma iþletmelerine yüklediði sorumluluklarýn, önceden hafifletilmesi veya kaldýrýlmasý
sonucunu doðuran tüm sözleþme hükümleri geçersizdir. Bu hükümlerin, iþletme tüzüklerinde, genel
iþlem þartlarýnda, biletlerde, tarifelerde veya benzer diðer belgelerde öngörülmüþ olmalarý hâlinde
de hüküm aynýdýr.

E) Zamanaþýmý
MADDE 855 - (1) Bu Kitap hükümlerine tâbi taþýmalardan doðan tüm istem haklarý bir yýlda

zamanaþýmýna uðrar.
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(2) Bu süre, eþya taþýmasýnda, eþyanýn gönderilene teslimi; yolcu taþýmasýnda, yolcunun varma
yerine ulaþma tarihinden baþlar. Eþya tamamen zayi olmuþ veya yolcu gideceði yere ulaþamamýþ ise,
zamanaþýmý süresi, eþyanýn teslimi ve yolcunun ulaþmasý gereken tarihten itibaren iþlemeye baþlar.

(3) Rücu haklarýna iliþkin zamanaþýmý, rücu alacaklýsýnýn, zararý ve rücu borçlusunu öðrendiði
tarihten itibaren, üç ay içinde zarar hakkýnda rücu borçlusuna bildirimde bulunmuþ olmasý þartýyla;
rücu alacaklýsýna karþý mahkeme kararýnýn kesinleþtiði günden, kesinleþmiþ mahkeme kararý bulun-
mayan hâllerde ise, rücu alacaklýsýnýn borcu ifa ettiði tarihten itibaren iþlemeye baþlar.

(4) Gönderen veya gönderilen, taþýyýcýya karþý olan haklarýný, bir yýl içinde 18 inci maddenin
üçüncü fýkrasýna uygun þekilde istemiþ olmalarý þartýyla, defi olarak her zaman ileri sürebilirler.

(5) Taþýyýcýnýn kastýndan veya pervasýzca davranýþýndan ve böyle bir zararýn meydana gelece-
ði olasýlýðýnýn bilinciyle iþlenmiþ bir fiilînden veya ihmalinden dolayý;

a) Eþya ziyaa, hasara uðramýþ veya geç teslim edilmiþse,
b) Yolcu bir kaza sonucu ölmüþ veya bedensel bütünlüðü zedeleyen bir zarara uðramýþsa,
c) Yolcu geç ulaþmýþsa,
taþýyýcýnýn sorumluluðu üç yýlda zamanaþýmýna uðrar.
(6) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunundaki zamanaþýmý hükümleri

saklýdýr.
ÝKÝNCÝ KISIM
Eþya Taþýma

A) Taþýma sözleþmesinin uygulanmasý
I - Taþýma senedi
MADDE 856 - (1) Taþýma senedi taraflardan birinin istemi üzerine düzenlenir. Senet üç özgün

nüsha olarak hazýrlanýr ve gönderen tarafýndan imzalanýr. Gönderen, taþýyýcýnýn da taþýma senedini
imzalamasýný isteyebilir. El yazýsý ile imzalanmýþ taþýma senetlerinin suretlerindeki imza, damga ve-
ya mühür þeklinde ya da basýlý olabilir. Bir nüsha gönderene aittir, diðeri eþyaya eþlik eder, üçüncü-
sü taþýyýcýda kalýr.

(2) Taþýma senedi düzenlenmemiþ olsa bile, taraflarýn karþýlýklý ve birbirine uygun iradeleri ile
taþýma sözleþmesi kurulur. Eþyanýn taþýyýcýya teslimi, taþýma sözleþmesinin varlýðýna karinedir.

II - Taþýma senedinin içeriði
MADDE 857 - (1) Taþýma senedi aþaðýdaki kayýtlarý içerir:
a) Düzenleme yeri ve tarihi.
b) Gönderenin adý, soyadý veya ticaret unvaný ve adresi.
c) Taþýyýcýnýn adý, soyadý veya ticaret unvaný ve adresi.
d) Eþyanýn teslim alýnacaðý yer ve gün ile teslim edileceði yer.
e) Gönderilenin adý, soyadý veya ticaret unvaný ile adresi.
f) Gerektiðinde bildirim adresi.
g) Eþyanýn türünün olaðan iþareti ile ambalajýnýn çeþiti ve tehlikeli mallarda bunlara iliþkin

mevzuatta öngörülen, diðer durumlarda ise genellikle tanýnan iþaretleri.
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h)Taþýnacak paketlerin sayýsý, iþaretleri ve numaralarý.
i) Eþyanýn net olmayan aðýrlýðý veya baþka þekilde beyan edilen miktarý.
j) Taþýmanýn yapýlacaðý süre.
k) Kararlaþtýrýlan taþýma ücreti ve teslime kadar ortaya çýkacak giderler ile taþýma ücretinin

gönderenden baþka biri tarafýndan ödenecek olmasý hâlinde buna iliþkin kayýt.
l) Teslimde ödemeli taþýmalarda teslimde ödeme kaydý ve ödenecek tutar.
m) Eþyanýn gümrük ve diðer resmî iþlemlerine iliþkin talimatlar.
n) Varsa taþýmanýn üstü açýk ya da örtülmemiþ bir araçta veya güvertede yapýlabileceðine iliþ-

kin sözleþmeyi.
(2) Taþýma senedine taraflarýn uygun gördüðü diðer kayýtlar da konulabilir.
III - Taþýma senedinin ispat gücü
MADDE 858 - (1) Ýki tarafça imzalanan taþýma senedi, taþýma sözleþmesinin yapýldýðýna, içe-

riðine ve eþyanýn taþýyýcý tarafýndan teslim alýndýðýna kanýt oluþturur.
(2) Ýki tarafça imzalanan taþýma senedi, eþyanýn ve ambalajýnýn, eþyanýn taþýyýcý tarafýndan tes-

lim alýndýðý sýrada, dýþ görünüþü bakýmýndan iyi durumda bulunduðuna ve taþýnan paketlerin sayý-
sýnýn, iþaretleri ile numaralarýnýn, taþýma senedinde yer alan kayýtlara uygun olduðuna karinedir;
meðerki, taþýyýcý taþýma senedine haklý bir sebeple çekince koymuþ olsun. Çekince, taþýyýcýnýn, ka-
yýtlarýn doðruluðunu denetleyecek, uygun araçlara sahip olmadýðý sebebine de dayandýrýlabilir.

(3) Eþyanýn net olmayan aðýrlýðý veya baþka þekilde beyan edilen miktarý ya da taþýnacak pa-
ketlerin içeriði, taþýyýcý tarafýndan denetlenmiþ ve denetlemenin sonucu her iki tarafça imzalanan ta-
þýma senedine yazýlmýþsa, bu yazý, aðýrlýðýn, miktarýn ve içeriðin, taþýma senedinde yer alan kayýt-
lara uygun olduðuna karinedir.

(4) Taþýyýcý, gönderen istemde bulunmuþsa ve buna uygun araçlarý varsa; eþyanýn aðýrlýðýný, mik-
tarýný veya içeriðini denetlemekle yükümlüdür. Bu hâlde, taþýyýcý denetleme ile ilgili giderleri ister.

IV - Yük senedi (ilmühaber)
MADDE 859 - (1) Taþýma senedi düzenlenmemiþse, gönderenin istemi üzerine taþýyýcý, eþya

ve taþýma hakkýnda yeterli bilgileri içeren bir yük senedi imzalayýp gönderene vermek zorundadýr.
V - Refakat belgeleri
MADDE 860 - (1) Gönderen, eþyanýn tesliminden önce, resmî nitelik taþýyan, özellikle güm-

rük iþlemleri için gerekli bulunan bilgileri taþýyýcýya vermek ve sözkonusu belgeleri taþýyýcýnýn ta-
sarrufuna býrakmak zorundadýr.

(2) Taþýyýcý, kendisine verilen belgelerin ziyaýndan, hasarýndan veya yanlýþ kullanýlmasýndan
doðan zararlardan sorumludur; meðerki ziya, hasar veya yanlýþ kullanma taþýyýcýnýn kaçýnamayaca-
ðý ve sonuçlarýný önleyemeyeceði durumlardan kaynaklanmýþ olsun. Ancak, taþýyýcýnýn sorumlulu-
ðu, eþyanýn ziyaý hâlinde ödenecek miktarla sýnýrlýdýr.

VI - Tehlikeli eþya
MADDE 861 - (1) Tehlikeli eþya taþýnacaksa gönderen, taþýyýcýya zamanýnda açýk, anlaþýlabi-

lir içerikte ve yazýlý þekilde, tehlikenin türü ve gerekiyorsa alýnmasý gereken önlemler konusunda
bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
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(2) Taþýyýcý, eþyayý teslim alýrken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendisine herhangi bir bil-
dirimde bulunulmamýþsa, gönderene karþý herhangi bir tazmin yükümlülüðü doðmaksýzýn, tehlikeli
malýn boþaltýlmasýný, depolanmasýný, geri taþýnmasýný veya gerektiðinde imhasýný ve zararsýz duruma
getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karþýlanmasýný, gönderenden isteyebilir.

VII - Ambalaj ve iþaret
MADDE 862 - (1) Eþyanýn niteliði, kararlaþtýrýlan taþýma dikkate alýndýðýnda, ambalaj yapýl-

masýný gerektiriyorsa, gönderen, eþyayý ziya ve hasardan koruyacak ve taþýyýcýya zarar vermeyecek
þekilde ambalajlamak zorundadýr. Ayrýca gönderen, eþyanýn sözleþme hükümlerine uygun þekilde
iþleme tâbi tutulabilmesi için iþaretlenmesi gerekiyorsa, bu iþaretleri de koymakla yükümlüdür.

VIII - Yükleme ve boþaltma
MADDE 863 - (1) Sözleþmeden, durumun gereðinden veya ticarî teamülden aksi anlaþýlma-

dýkça; gönderen, eþyayý, taþýma güvenliðine uygun biçimde araca koyarak, istifleyerek, baðlayarak,
sabitleyerek yüklemek ve ayný þekilde boþaltmak zorundadýr. Taþýyýcý, ayrýca yüklemenin iþletme
güvenliðine uygun olmasýný saðlamakla yükümlüdür.

(2) Yükleme ve boþaltma ile ilgili olarak, durumun gereklerine göre belirlenecek akla uygun
bir süre için, aksi kararlaþtýrýlmadýkça, ayrýca ücret istenemez.

(3) Taþýyýcý, sözleþme hükümlerine dayanarak veya kendi risk alanýndan kaynaklanmayan ne-
denlerle makûl yükleme veya boþaltma süresinden daha fazla beklerse uygun bir ücrete (bekleme
ücreti) hak kazanýr.

IX - Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluðu
MADDE 864 - (1) Gönderen, kusuru olmasa da;
a) Yetersiz ambalajlamadan ve iþaretlemeden;
b) Taþýma senedine yazýlan bilgilerdeki gerçeðe aykýrýlýklar ile yanlýþlýk ve eksikliklerden;
c) Tehlikeli malýn bu niteliði hakkýnda bildirimde bulunmamaktan;
d) Kanunun 860 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnda belirtilen belge ve bilgilerdeki eksiklikler-

den, gerçeðe aykýrýlýklardan, belge ve bilgilerin yokluðundan;
kaynaklanan, taþýyýcýnýn zararlarý ile giderlerini tazminle yükümlüdür.
(2) Ancak, gönderenin bu durumlarda sorumlu olduðu tazminat miktarý, gönderinin net olma-

yan aðýrlýðýnýn her kilosu için 8,33 Özel Çekme Hakký ile sýnýrlýdýr. Bu hâlde de, 882 nci maddenin
dördüncü fýkrasý ile 885 ilâ 887 nci maddeler kýyas yoluyla uygulanýr.

(3) Zararýn veya giderlerin doðmasýnda taþýyýcýnýn davranýþlarýnýn da etkisi olmuþsa, tazmin
yükümlülüðü ile ödenecek tazminatýn kapsamýnýn belirlenmesinde, bu davranýþlarýn ne ölçüde etki-
li olduklarý da dikkate alýnýr.

(4) Gönderen tüketici ise, taþýyýcýya karþý ancak kusuru hâlinde ve birinci ile ikinci fýkra hü-
kümlerine göre, zarar ve giderleri tazminle yükümlü tutulur.

(5) Tüketici, sözleþmeyi ticarî veya meslekî faaliyeti ile ilgili olmayan bir amaçla yapan bir
gerçek kiþidir.

X - Gönderen tarafýndan fesih
MADDE 865 - (1) Gönderen taþýma sözleþmesini her zaman feshedebilir.
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(2) Gönderen sözleþmeyi feshederse, taþýyýcý;

a) Kararlaþtýrýlan taþýma ücreti ile bekleme ücretinden ve tazmini gereken giderlerden, sözleþ-
menin feshi sonucunda tasarruf ettiði giderlerin veya baþka bir þekilde elde ettiði veya kötüniyetli
olarak elde etmeyi ihmal ettiði menfaatlerin indirilmesiyle kalan tutarý veya

b) Kararlaþtýrýlan taþýma ücretinin üçte birini,

isteyebilir. Taþýma sözleþmesinin feshine, taþýyýcýnýn riziko alanýna giren sebep olmuþsa, bu
fýkranýn (b) bendi uyarýnca bir istem ileri sürülemeyeceði gibi, sözleþmenin ifasýnda gönderenin
menfaati yoksa, taþýyýcýnýn bu fýkranýn (a) bendinden doðan istem hakký da düþer.

(3) Eþya, sözleþmenin feshinden önce yüklenmiþse, taþýyýcý, giderleri gönderene ait olmak üze-
re, 869 uncu maddenin üçüncü fýkrasýnýn ikinci ilâ dördüncü cümlelerine uygun önlemleri alabilir.
Taþýyýcý, eþyanýn boþaltýlmasýna, boþaltma, iþletmesi için sakýnca oluþturmadýðý ve diðer gönderile-
rin gönderenleri ve alýcýlarý bundan zarar görmediði takdirde izin verebilir. Fesih, taþýyýcýnýn riziko
alanýna giren bir sebepten kaynaklanýyorsa, taþýyýcý, birinci ve ikinci cümlelerden farklý olarak, yük-
lenmiþ bulunan eþyayý giderleri kendisine ait olmak üzere hemen boþaltmak zorundadýr.

XI - Kýsmî taþýmayý istem hakký

MADDE 866 - (1) Taþýyýcý, taþýnmasý kararlaþtýrýlan eþyanýn tamamý yüklenmiþ olmasa bile,
gönderenin istemi üzerine yola çýkmak zorundadýr. Bu durumda taþýyýcý,

a) Sözleþmede kararlaþtýrýlmýþ olan taþýma ücretinin tamamýný,

b) Doðmuþ bekleme ücretini,

c) Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldýðý giderleri ve uðradýðý zararý,

d) Alacaklarý, eksik yükleme sebebiyle kýsmen veya tamamen güvencesiz kalmýþsa, kendisine
ek güvence gösterilmesini

isteyebilir. Ancak, kýsmen yüklenmeyen eþyanýn yerine baþka bir sözleþme uyarýnca eþya ta-
þýnmýþsa, bu eþya için alýnacak taþýma ücreti, (a) bendine göre istenecek ücrete mahsup edilir.

(2) Eksik yükleme, taþýyýcýnýn riziko alanýna giren sebeplerden kaynaklanýyorsa, taþýyýcý birin-
ci fýkrada belirtilen istem haklarýna, fiilen taþýnan yük oranýnda sahiptir.

XII - Yükleme süresine uyulmamasý hâlinde taþýyýcýnýn haklarý

MADDE 867 - (1) Gönderen, eþyayý süresi içinde yüklemezse veya yükleme yükümlülüðünün
bulunmadýðý hâllerde eþyayý hazýr bulundurmazsa, taþýyýcý, akla yatkýn bir süre vererek gönderene
eþyanýn yüklenmesini veya hazýr bulundurulmasýný ihtar eder.

(2) Birinci fýkra hükmüne göre verilen süre içinde eþya yüklenmez veya hazýr bulundurulmaz-
sa, taþýyýcý sözleþmeyi feshedebilir ve 865 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre haklarýný kullanabilir.

(3) Birinci fýkra hükmüne göre verilen süre içinde, kararlaþtýrýlan yükleme kýsmen yapýlmýþsa
veya eþya kýsmen hazýr bulundurulmuþsa, taþýyýcý eksik yüklenen eþya ile yola çýkýp, 866 ncý mad-
denin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (d) bentlerine göre istem haklarýný kullanabilir.

(4) Yükleme süresine uyulmamasý taþýyýcýnýn riziko alanýna giren bir sebepten kaynaklanýyor-
sa, taþýyýcýnýn istem hakký yoktur.
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XIII - Emir, talimat ve tasarruflar
MADDE 868 - (1) Gönderen taþýyýcýya, taþýmanýn yapýlmasý için emir ve talimât verebileceði

gibi, taþýmanýn durdurulmasý, eþyanýn geri getirilmesi, baþka bir varma veya teslim yerine götürül-
mesi ya da baþka bir gönderilene teslim edilmesi þeklinde tasarruflarda da bulunabilir. Gönderenin
bu tür emir, talimat ve tasarruflarý, taþýyýcýnýn iþletmesi için sakýncalýysa veya diðer gönderenlerin
ve alýcýlarýn gönderileri için bir zarar tehdidini beraberinde getiriyorsa, taþýyýcý bunlarý yerine getir-
mekle yükümlü deðildir. Taþýyýcý, gönderenden aldýðý emir ve talimat ile tasarruflarýnýn yerine ge-
tirilmesi için gerekli olan giderleri ve uygun bir ücret isteyebilir. Taþýyýcý emir, talimat ve tasarruf-
larýn uygulanmasýna baþlanmasýný bir avansýn ödenmesi þartýna baðlayabilir.

(2) Eþyanýn teslim yerine ulaþmasý ile gönderenin emir ve talimat verme yetkisi ve tasarrufta
bulunmak hakký sona erer. Bu andan itibaren sözkonusu yetki ve haklar gönderilene ait olur. Birin-
ci fýkranýn ikinci ilâ dördüncü cümle hükümleri burada da geçerlidir.

(3) Gönderilen, tasarruf hakkýný kullanarak eþyanýn bir üçüncü kiþiye teslimini istemiþse, bu ki-
þi baþka bir gönderilen belirleyemez.

(4) Taþýma senedi düzenlenmiþ ve her iki tarafça imzalanmýþsa, gönderen, taþýma senedinde ön-
görülmüþ olmasý þartýyla, ancak kendisine ait olan nüshayý ibraz ederek tasarruf hakkýný kullanabilir.

(5) Taþýyýcý, kendisine verilen emir ve talimatlarý ve gönderenin tasarruflarýný yerine getireme-
yecekse, bunu gönderene bildirmelidir.

(6) Tasarruf hakkýnýn kullanýlmasý, taþýma senedinin ibrazý þartýna baðlanmýþ ve taþýyýcý her-
hangi bir talimatý, taþýma senedi ibraz edilmeden yerine getirmiþse, bundan doðacak zararlar için
hak sahiplerine karþý sorumludur. Taþýyýcýnýn sorumluðunu sýnýrlayan hükümler geçersizdir.

XIV - Taþýma ve teslim engelleri
MADDE 869 - (1) Eþyanýn teslim edilmesi gereken yere ulaþmasýndan önce, taþýmanýn sözleþ-

meye uygun olarak yapýlamayacaðý anlaþýlýrsa veya eþyanýn teslim edileceði yerde teslim engelleri
çýkarsa, taþýyýcý, 868 inci madde uyarýnca tasarruf hakkýna sahip olan kiþiden talimat almak zorun-
dadýr. Tasarruf hakkýný gönderilen haizse ve bulunamýyorsa veya eþyayý teslim almaktan kaçýnýyor-
sa, tasarruf hakký birinci cümle uyarýnca gönderen tarafýndan kullanýlýr. Tasarruf hakkýnýn kullanýl-
masý taþýma senedinin ibrazýna baðlý tutulmuþ olsa bile bu hâlde taþýma senedinin ibrazý gerekli de-
ðildir. Taþýyýcý, kendisine talimat verilen durumlarda, teslim engelinin taþýyýcýnýn riziko alanýna gi-
ren bir nedenden kaynaklanmamýþ olmasý þartýyla, Kanunun 868 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn
üçüncü ve dördüncü cümlesinde öngörülen istem haklarýný ileri sürebilir.

(2) Gönderenin, Kanunun 868 inci maddesi uyarýnca sahip olduðu tasarruf yetkisine dayanarak
malýn üçüncü bir kiþiye teslim edilmesi talimatýný vermesinden sonra, taþýma veya teslim engeli or-
taya çýkarsa, birinci fýkranýn uygulanmasýnda, gönderilen gönderenin, üçüncü kiþi de gönderilenin
yerini alýr.

(3) Taþýyýcý, 868 inci maddenin birinci fýkrasýnýn birinci cümlesine göre, uymasý gereken tali-
matlarý uygun bir süre içinde alamazsa, tasarruf hakký sahibinin menfaatine en iyi görünen tedbir-
leri almakla yükümlüdür. Taþýyýcý, eþyayý, boþaltýp saklayabilir, 868 inci maddenin birinci fýkrasý ilâ
dördüncü fýkrasý hükümlerine göre tasarruf hakkýný haiz kiþinin hesabýna saklanmasý için tevdi ede-
bilir veya geri taþýyabilir. Taþýyýcý eþyayý üçüncü bir kiþiye tevdi ederse, sadece bu kiþinin seçimin-
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de gösterilmesi gereken özenden sorumludur. Bozulabilecek bir mal söz konusu ise, malýn durumu
böyle bir önlemi haklý kýlýyorsa veya aksi takdirde oluþacak giderler malýn deðerine göre akla yat-
kýn bir oranda deðilse, taþýyýcý, Borçlar Kanununun 92 nci madde hükmüne uygun olarak malý sat-
týrabilir. Taþýyýcý, deðerlendirilmesi olanaðý bulunmayan eþyayý imha edebilir. Eþyanýn boþaltýlma-
sýndan sonra taþýma sona ermiþ sayýlýr.

(4) Taþýyýcý, üçüncü fýkraya göre alýnan önlemler sebebiyle gerekli giderlerin tazminini ve uy-
gun bir ücret ister; meðerki, engel kendi riziko alanýna giren bir nedenden kaynaklanmýþ olsun.

XV - Taþýma ücretinin hesaplanmasý ve ödenmesi

MADDE 870 - (1) Taþýma ücreti, eþyanýn tesliminde ödenir. Taþýyýcý, taþýma ücretinden baþka,
eþya için yapýlan, duruma ve þartlara göre gerekli olan giderleri de isteyebilir.

(2) Bir taþýma veya teslim engelinden dolayý, taþýma, süresinden önce sona erdirilirse, taþýyýcý,
taþýmanýn tamamlanan kýsmýyla orantýlý olarak taþýma ücretine hak kazanýr. Engel, taþýyýcýnýn rizi-
ko alanýna giren bir sebepten kaynaklanmýþsa, taþýyýcý, ancak, gönderenin menfaatine olduðu ölçü-
de taþýmanýn tamamlanmýþ bulunan kýsmý hakkýnda istemde bulunabilir.

(3) Taþýmanýn baþlamasýndan sonra fakat teslim yerine ulaþýlmasýndan önce bir gecikme olur-
sa ve bu gecikme gönderenin riziko alanýna giren bir nedenden kaynaklanmýþsa, taþýyýcý, taþýma üc-
retinin yanýnda uygun bir bedel de isteyebilir.

(4) Taþýma ücreti eþyanýn sayýsý, aðýrlýðý veya baþka ölçüyle gösterilen miktarýna göre kararlaþ-
týrýlmýþsa, taþýma ücretinin hesaplanmasýnda, bu konuda taþýma veya yük senedindeki kayýtlarýn
doðru olduðu varsayýlýr. Bu varsayým, kayýtlarýn doðruluðunu denetleme konusunda uygun araçla-
rýn hazýr bulunmadýðýna iliþkin çekince konulmuþ olmasý hâlinde de geçerlidir.

XVI - Gönderilenin haklarý ve ödeme borcu

MADDE 871 - (1) Eþyanýn teslim yerine varmasýndan sonra gönderilen, taþýyýcýdan, taþýma
sözleþmesinden doðan yükümlülüklerin yerine getirilmesi karþýlýðýnda, eþyanýn kendisine teslim
edilmesini isteyebilir. Eþya zayi olmuþ veya hasara uðramýþ yahut geç teslim edilmiþse, gönderilen,
gönderenin taþýma sözleþmesinden doðan istem haklarýný taþýyýcýya karþý ileri sürebilir. Gönderen,
bu haklarýn ileri sürülmesinde yetkili kalmaya devam eder. Gönderilenin veya gönderenin kendile-
rinin veya baþkasýnýn menfaatine hareket etmeleri farklýlýk yaratmaz.

(2) Ýstem hakkýný, birinci fýkranýn birinci cümlesine göre ileri süren gönderilen, taþýma ücreti-
ni, taþýma ücretinin bir bölümü ödenmiþ ise kalan bölümünü taþýma senedinde gösterilen tutarla sý-
nýrlý olmak üzere ödemekle yükümlüdür. Taþýma senedi düzenlenmemiþ veya gönderilene ibraz
edilmemiþse yahut ödenmesi gereken tutar taþýma senedinden anlaþýlamýyorsa, gönderilen, makûl
olmasý þartýyla, gönderen ile taþýyýcý arasýnda kararlaþtýrýlan taþýma ücretini ödemek zorundadýr.

(3) Birinci fýkranýn birinci cümlesine göre istem hakkýný ileri süren gönderilen, boþaltma yerin-
deki bekleme ücretini ve ayrýca, eþyanýn teslimi sýrasýnda kendisine bildirilmiþ olmak þartýyla, yük-
leme yerindeki bekleme ücretiyle 870 inci maddenin üçüncü fýkrasýna göre ödenmesi gereken be-
deli öder.

(4) Gönderenin sorumluluðu, sözleþmeye göre ödenmesi gereken bedeller için, devam eder.
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XVII - Ödemeli teslim
MADDE 872 - (1) Eþyanýn gönderilene teslimi, kararlaþtýrýlan bedelin ödenmesi þartýna bað-

lanabilir. Bu hâlde, ödeme nakden veya nakde eþdeðer bir ödeme aracý ile yapýlmalýdýr.

(2) Tahsil sonucu elde edilen bedel, taþýyýcýnýn alacaklýlarý bakýmýndan gönderene geçmiþ sayýlýr.

(3) Eþya, bedeli tahsil edilmeden gönderilene teslim edilirse, taþýyýcý, bundan doðan zarardan,
gönderene karþý kusuru bulunmasa bile, eþyanýn tesliminde ödenmesi gereken tutarla sýnýrlý olarak
sorumludur.

XVIII - Taþýma süresi
MADDE 873 - (1) Taþýyýcý eþyayý, kararlaþtýrýlan sürede, bir süre kararlaþtýrýlmamýþsa þartlar

dikkate alýndýðýnda özenli bir taþýyýcýya tanýnabilecek makûl bir süre içinde, teslim etmekle yüküm-
lüdür.

XIX - Ziya karinesi
MADDE 874 - (1) Eþya, taþýma süresini izleyen yirmi gün içinde teslim edilmezse, hak sahi-

bi ona zayi olmuþ gözüyle bakabilir. Sýnýr ötesi taþýmalarda bu süre otuz gündür.

(2) Hak sahibi, eþyanýn ziyaý dolayýsýyla tazminat alýrsa, bunun ödenmesi sýrasýnda, eþyanýn
tekrar bulunmasý hâlinde, derhal kendisine verilmesini isteyebilir.

(3) Hak sahibi, eþyanýn bulunduðu haberini aldýktan itibaren otuz gün içinde, gerektiðinde gi-
derler indirilmek suretiyle, tazminatý geri ödeyerek eþyanýn kendisine teslimini isteyebilir. Taþýma
ücretini ödeme yükümlülüðü ile tazminat hakký saklýdýr.

(4) Eþya, tazminatýn ödenmesinden sonra bulunmuþsa, hak sahibi bundan haberdar edilmesini
istemediði veya bulunma haberinden sonra eþyanýn teslimine iliþkin istem hakkýný ileri sürmediði
durumlarda, taþýyýcý eþya üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir.

B) Taþýyýcýnýn sorumluluðu
I - Ziya veya hasar ile gecikmeden doðan zarardan sorumluluk
MADDE 875 - (1) Taþýyýcý, eþyanýn taþýnmak üzere teslim alýnmasýndan teslim edilmesine ka-

dar geçecek süre içinde, eþyanýn ziyaýndan, hasarýndan veya teslimindeki gecikmeden doðan zarar-
lardan sorumludur.

(2) Zararýn oluþmasýna, gönderenin veya gönderilenin bir davranýþý ya da eþyanýn özel bir ayý-
bý sebep olmuþsa, tazminat borcunun doðmasýnda ve kapsamýnýn belirlenmesinde, bu olgularýn ne
ölçüde etkili olduðu dikkate alýnýr.

(3) Gecikme hâlinde herhangi bir zarar oluþmasa da, taþýma ücreti gecikme süresi ile orantýlý
olarak indirilir; meðerki, taþýyýcý her türlü özeni gösterdiðini ispat etmiþ olsun.

II - Sorumluluktan kurtulma
1. Genel olarak
a) Taþýyýcýnýn özeni
MADDE 876 - (1) Ziya, hasar ve gecikme, taþýyýcýnýn en yüksek özeni göstermesine raðmen

kaçýnamayacaðý ve sonuçlarýný önleyemeyeceði sebeplerden meydana gelmiþse, taþýyýcý sorumlu-
luktan kurtulur.
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b) Araç arýzasý ve kiralayanýn kusuru
MADDE 877 - (1) Taþýyýcý, taþýma aracýndaki arýzaya, taþýtý kiraladýðý kiþinin onun temsilcile-

rinin veya çalýþanlarýnýn kusuruna dayanarak sorumluluktan kurtulamaz.
2. Özel hâller
MADDE 878 - (1) Ziya, hasar veya teslimdeki gecikme, aþaðýdaki hâllerden birine baðlanabi-

liyorsa taþýyýcý sorumluluktan kurtulur:
a) Sözleþme veya teamüle uygun olarak üstü açýk bir aracýn kullanýlmýþ olmasý yahut güverte-

ye yükleme yapýlmasý.
b) Gönderen tarafýndan yapýlan yetersiz ambalajlama.
c) Eþyanýn gönderen veya gönderilen tarafýndan iþleme tâbi tutulmasý, yüklenmesi veya boþal-

týlmasý.
d) Eþyanýn; özellikle kýrýlma, paslanma, bozulma, kuruma, sýzma, olaðan fire yoluyla kolayca

zarar görmesine yol açan doðal niteliði.
e) Taþýnacak paketlerin gönderen tarafýndan yetersiz etiketlenmesi.
f) Canlý hayvan taþýmasý.
g) Gümrük Kanunu ile diðer kanun ve düzenlemelerde yer alan hükümlerin taþýyýcýnýn sorum-

luluktan kurtulmasýný haklý gösterdiði hâller.
(2) Herhangi bir zararýn hâl ve þartlara göre birinci fýkrada öngörülen bir sebebe baðlanmasý-

nýn olasý bulunduðu durumlarda, o zararýn bu sebepten ileri geldiði varsayýlýr. Birinci fýkranýn (a)
bendinde öngörülen olaðanüstü ziya veya hasar hâlinde bu karine geçerli olmaz.

(3) Ziya, hasar veya gecikme, gönderenin eþyanýn taþýnmasýna iliþkin özel talimatlarýna taþýyý-
cýnýn uymamasýndan ileri gelmiþse, taþýyýcý birinci fýkranýn (a) bendine dayanarak sorumluluktan
kurtulamaz.

(4) Taþýyýcý sözleþme uyarýnca eþyayý sýcaða, soðuða, ýsý deðiþikliklerine, neme, sarsýntýlara ya
da benzer etkilere karþý özel olarak koruma yükümlülüðü altýnda ise, birinci fýkranýn (d) bendine an-
cak, hâl ve þartlara göre, özellikle de gerekli donanýmýn seçimi, bakýmý ve kullanýmýna iliþkin kendi-
sine düþen tüm önlemleri almýþ ve özel talimatlara uygun davranmýþ bulunmasý hâlinde dayanabilir.

(5) Taþýyýcý birinci fýkranýn (f) bendine ancak, hâl ve þartlara göre kendisine düþen tüm önlem-
leri almýþ ve özel talimatlara uygun davranmýþ bulunmasý hâlinde dayanabilir.

III - Yardýmcýlarýn kusuru
MADDE 879 - (1) Taþýyýcý;
a) Kendi adamlarýnýn,
b) Taþýmanýn yerine getirilmesi için yararlandýðý kiþilerin,
görevlerini yerine getirmeleri sýrasýndaki fiil ve ihmallerinden, kendi fiil ve ihmali gibi sorumludur.
IV - Tazminatta esas alýnacak deðer
MADDE 880 - (1) Taþýyýcý, eþyanýn tamamen veya kýsmen ziyaýndan dolayý tazminat ödemek-

le sorumlu tutulduðunda, bu tazminat eþyanýn taþýnmak üzere teslim alýndýðý yer ve zamandaki de-
ðerine göre hesaplanýr.
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(2) Eþyanýn hasara uðramasý hâlinde, onun taþýnmak üzere teslim alýndýðý yer ve zamandaki ha-
sarsýz deðeri ile hasarlý deðeri arasýndaki fark tazmin edilir. Zararý azaltmak ve gidermek için yapýla-
cak harcamalarýn birinci cümleye göre saptanacak deðer farkýný karþýladýðý karine olarak kabul edilir.

(3) Eþyanýn deðeri piyasa fiyatýna göre, aksi takdirde ayný tür ve nitelikteki mallarýn cari deðe-
rine göre tayin edilir. Eþya, taþýmak üzere teslimden hemen önce satýlmýþsa, satýcýnýn faturasýnda ta-
þýma giderleri mahsup edilerek gösterilen satýþ bedelinin piyasa fiyatý olduðu varsayýlýr.

V- Zarar saptama giderleri
MADDE 881 - (1) Taþýyýcý, eþyanýn zýya veya hasarý hâlinde, 880 inci madde uyarýnca öden-

mesi gereken tazminattan baþka, zararýn saptanmasý için yapýlmasý zorunlu olan giderleri de tazmin-
le yükümlüdür.

VI - Sorumluluk sýnýrlarý
MADDE 882 - (1) Gönderinin tamamýnýn zýyaý veya hasarý hâlinde, 880 inci ve 881 inci mad-

deler uyarýnca ödenecek tazminat, gönderinin net olmayan aðýrlýðýnýn her bir kilogramý için 8,33
Özel Çekme Hakkýný karþýlayan tutar ile sýnýrlýdýr.

(2) Gönderinin münferit parçalarýnýn zýyaý veya hasarý hâlinde taþýyýcýnýn sorumluluðu,
a) Gönderinin tamamý deðerini yitirmiþse tamamýnýn,
b) Gönderinin bir kýsmý deðerini yitirmiþse, deðerini yitiren kýsmýnýn,
net olmayan aðýrlýðýnýn her bir kilogramý için 8,33 Özel Çekme Hakkýný karþýlayan tutar ile sý-

nýrlýdýr.
(3) Taþýyýcýnýn, taþýma süresinin aþýlmasýndan doðan sorumluluðu, taþýma ücretinin üç katý ile

sýnýrlýdýr.
(4) Özel Çekme Hakký, eþyanýn taþýma amacýyla taþýyýcýya teslim edildiði tarihteki veya taraf-

larca kararlaþtýrýlan diðer bir tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnca belirlenen deðeri-
ne göre Türk Lirasýna çevrilir.

VII - Diðer giderlerin tazmini
MADDE 883 - (1) Taþýyýcý, ziya veya hasardan sorumlu olduðu hâllerde, 880 ilâ 882 nci mad-

delere göre ödenmesi gereken tazminatý ödedikten baþka, taþýma ücretini geri verir ve taþýma ile il-
gili vergileri, resimleri ve taþýma iþi nedeniyle doðan diðer giderleri de karþýlar. Ancak, hasar hâlin-
de, birinci cümle uyarýnca yapýlacak ödemeler 880 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre saptanacak
bedel ile orantýlý olarak belirlenir. Baþkaca zararlar karþýlanmaz.

VIII - Sair zararlarda sorumluluðun en yüksek tutarý
MADDE 884 - (1) Taþýyýcý, taþýma iþinin yapýlmasýnda, sözleþmeden doðan bir yükümlülüðü-

nü ihlâl etmesi nedeniyle meydana gelen ve eþyanýn ziyaýndan, hasarýndan veya taþýma süresinin
aþýlmasýndan kaynaklanmayan ve eþya veya kiþi zararlarý dýþýnda kalan zararlardan, tam ziya hâlin-
de ödenmesi gereken tazminat miktarýnýn üç katý ile sýnýrlý olmak üzere sorumludur.

IX - Sözleþme dýþý istemler
MADDE 885 - (1) Bu Kýsýmda öngörülen sorumluluktan kurtuluþ hâlleri ve sýnýrlamalarý, gön-

deren veya gönderilenin, ziya, hasar veya gecikme nedeniyle taþýyýcýya yöneltebileceði, sözleþme
dýþý istemleri için de geçerlidir.
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(2) Taþýyýcý, eþyanýn ziyaýndan veya hasarýndan dolayý, üçüncü kiþilerin sözleþme dýþý istemle-
rine karþý, sorumluluktan kurtulma sebeplerine ve sýnýrlamalara dayanabilir. Ancak bunlar,

a) Üçüncü kiþi taþýmaya onay vermemiþse ve taþýyýcý, gönderenin eþyayý gönderme konusunda
yetkili olmadýðýný biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa veya

b) Eþya, taþýma için teslim alýnmadan önce, üçüncü kiþinin veya ondan zilyetliði elde etmiþ
olan kiþinin onayý olmaksýzýn elinden çýkmýþsa,

ileri sürülemez.
X - Sorumluluðu sýnýrlama hakkýnýn yitirilmesi
MADDE 886 - (1) Zarara, taþýyýcýnýn böyle bir zarara sebep olmak kastýnýn veya pervasýzca

bir davranýþla ve böyle bir zararýn meydana gelmesinin olasý bulunduðu bilinci ile iþlenmiþ bir fi-
ilînin veya ihmalinin sebebiyet verdiði ispat edildiði takdirde taþýyýcý veya 879 uncu maddede be-
lirtilen kiþiler, bu Kýsýmda öngörülen sorumluluktan kurtulma hâllerinden ve sorumluluk sýnýrlama-
larýndan yararlanamaz.

XI - Yardýmcý kiþilerin sorumluluðu
MADDE 887 - (1) Taþýyýcýnýn yardýmcýlarýndan birine karþý, eþyanýn ziyaý, hasarý veya geç tes-

limi sebebiyle, sözleþme dýþý sorumluluktan doðan istemler ileri sürülmüþse, o kiþi bu Kýsýmda ön-
görülen sorumluluktan kurtulma sebeplerine ve sorumluluk sýnýrlamalarýna dayanabilir. Zarara,
böyle bir zarara sebep olmak kastýyla veya pervasýzca bir davranýþla ve böyle bir zararýn meydana
gelmesinin olasý bulunduðu bilinciyle iþlenmiþ bir fiille veya ihmalle sebebiyet verilmiþse birinci
cümle hükmü uygulanmaz.

XII - Fiilî taþýyýcý
MADDE 888 - (1) Taþýma, kýsmen veya tamamen üçüncü bir kiþi (fiilî taþýyýcý) tarafýndan ye-

rine getirilirse, bu kiþi eþyanýn ziyaý, hasarý veya gecikmesi nedeniyle kendisi tarafýndan yapýlan ta-
þýma sýrasýnda ortaya çýkan zarardan asýl taþýyýcý gibi sorumludur. Asýl taþýyýcýnýn gönderen veya
gönderilen ile, sorumluluðun geniþletilmesi için yaptýðý sözleþmeler, fiilî taþýyýcýya karþý, bunlarý
yazýlý olarak kabul etmesi þartýyla geçerlidir.

(2) Fiilî taþýyýcý, taþýma sözleþmesinden doðan asýl taþýyýcýya ait bütün defileri ileri sürebilir.
(3) Asýl taþýyýcý ve fiilî taþýyýcý müteselsilen sorumludurlar.
(4) Fiilî taþýyýcýnýn yardýmcýlarýna baþvurulursa 887 nci madde hükmü uygulanýr.
(5) Fiilî taþýyýcý taþýma senedinde veya diðer bir belgede kendisine teslim olunan eþyanýn ne

hâlde bulunduðunu tespit ettirebilir. Bu hükme uyulmadýðý takdirde 858 inci maddenin ikinci fýkra-
sý hükümleri uygulanýr.

XIII - Bildirim
MADDE 889 - (1) Eþyanýn ziyaý veya hasara uðramýþ olduðu açýkça görülüyorsa, gönderen ve-

ya gönderilen en geç teslim anýna kadar ziyaý veya hasarý bildirmezlerse, eþyanýn sözleþmeye uy-
gun olarak teslim edildiði varsayýlýr. Bildirimde, zararýn gerekli açýklýkla belirtilmesi ve nitelendi-
rilmesi þarttýr.

(2) Birinci fýkradaki karine, ziya veya hasarýn açýkça görünmemesi ve eþyanýn tesliminden son-
ra yedi gün içinde bildirilmemesi hâlinde de geçerlidir.
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(3) Gönderilen, taþýyýcýya, teslim süresinin aþýldýðýný, teslimden itibaren yirmibir gün içinde
bildirmezse, gecikmeden kaynaklanan haklarý sona erer.

(4) Teslimden sonra yapýlan bildirimin yazýlý olmasý þarttýr. Bildirim, telekomünikasyon araç-
larý yardýmýyla da yapýlabilir. Bildirimde bulunanýn kim olduðu herhangi bir þekilde anlaþýlýyorsa,
imzaya gerek yoktur. Sürenin korunmasý için bildirimin zamanýnda gönderilmiþ olmasý yeterlidir.

(5) Ziya, hasar veya gecikme teslim sýrasýnda bildirilirse, bu bildirimin yukarýdaki hükümlere
uygun olarak eþyayý teslim edene yapýlmasý yeterlidir.

XIV - Yetkili mahkeme
MADDE 890 - (1) Birinci ve Ýkinci Kýsým hükümlerine tâbi taþýmadan doðan hukukî uyuþmaz-

lýklarda, malýn teslim alýndýðý veya teslim için öngörülen yer mahkemesi de yetkilidir.
(2) Fiilî taþýyýcýya karþý açýlacak dava, asýl taþýyýcýnýn yerleþim yeri mahkemesinde, asýl taþýyý-

cýya karþý açýlacak dava fiilî taþýyýcýnýn yerleþim yeri mahkemesinde de açýlabilir.
XV - Hapis hakký
MADDE 891 - (1) Taþýyýcý, taþýma sözleþmesinden doðan bütün alacaklarý için Türk Medenî

Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca eþya üzerinde hapis hakkýný haizdir. Hapis hakký,
860 ýncý maddedeki refakat belgelerini de kapsar.

(2) Taþýyýcýnýn, eþyayý zilyetliðinde bulundurduðu veya eþya üzerinde koniþmento ve taþýma
senedi aracýlýðý ile tasarruf hakkýna sahip olduðu sürece, hapis hakký vardýr.

(3) Rehnin paraya çevrilmesine yönelik bildirimin gönderilene yapýlmasý þarttýr. Gönderilen
bulunamýyorsa veya malý teslim almayý reddediyorsa, bildirim gönderene karþý yapýlýr.

XVI - Birden çok taþýyýcý
MADDE 892 - (1) Eþyanýn birden çok taþýyýcý tarafýndan taþýnmasý hâlinde, eþyanýn teslimin-

de; son taþýyýcý önceki taþýyýcýlarýn alacaklarýný tahsil etmek zorunda ise, önceki taþýyýcýlarýn sahip
olduklarý haklarý, özellikle hapis hakkýný kullanýr. Son taþýyýcý hapis hakkýný haiz olduðu sürece, ön-
ceki taþýyýcýlarýn hapis hakký varlýðýný sürdürür.

(2) Önceki taþýyýcýnýn alacaðý, sonraki taþýyýcý tarafýndan ödenirse, öncekinin alacak ve hapis
hakký sonrakine geçer.

(3) Birinci ve ikinci fýkra hükümleri, taþýmaya katýlmýþ olan taþýma iþleri yüklenicisinin alacak-
larý ve haklarý için de uygulanýr.

XVII - Birden çok hapis hakkýnýn sýrasý
MADDE 893 - (1) Ayný eþya üzerinde eþyanýn taþýnmasý ile baðlantýlý birden çok hapis hakký

varsa, bunlardan eþyanýn taþýnmasý ile doðrudan doðruya baðlantýlý olan hapis haklarý diðerlerinden
önce gelir. Sonuncular bakýmýndan ise, sonradan doðmuþ olanlar öncekilerden önce gelir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Taþýnma Eþyasý Taþýmasý

A) Uygulanacak hükümler
MADDE 894 - (1) Bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alýnýp benzeri bir yere taþýnan

eþya “taþýnma eþyasý”dýr. Konusu taþýnma eþyasý olan taþýma sözleþmesine, bu Kýsýmda öngörülen
hükümlerde veya uygulanmasý gerekli uluslararasý sözleþmelerde aksine hüküm bulunmadýkça, bu
Kitabýn Birinci ve Ýkinci Kýsým hükümleri uygulanýr.
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B) Taþýyýcýnýn yükümlülükleri
MADDE 895 - (1) Taþýyýcýnýn yükümlülükleri, mobilyalarýn sökülmesi ve kurulmasý ile taþýn-

ma eþyasýnýn yüklenip boþaltýlmasýný da kapsar.

(2) Gönderen 864 üncü maddenin beþinci fýkrasýnda tanýmlanan tüketici ise, taþýnma eþyasýnýn
ambalajlanmasý ve iþaretlenmesi gibi taþýma ile ilgili diðer iþlerin yerine getirilmesi de taþýyýcýnýn
yükümlülüðündedir.

C) Taþýma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri
MADDE 896 - (1) Gönderen, 856 ilâ 857 nci maddelerden farklý olarak, taþýma senedi düzen-

lemekle yükümlü deðildir.

(2) Taþýnma eþyasý tehlikeli eþyadan sayýlýyorsa ve gönderen de tüketici ise, 861 inci madde-
den farklý olarak, taþýyýcý sadece eþyadan kaynaklanacak tehlike hakkýnda genel olarak bilgilendiri-
lir. Bilgilendirme herhangi bir þekle baðlý deðildir. Taþýyýcý ayrýca, göndereni birinci cümledeki yü-
kümlülüðü hakkýnda uyarýr.

(3) Gönderen tüketici ise, taþýyýcý göndereni uyulmasý gerekli gümrük kurallarý ve yönetime
iliþkin diðer hükümler konusunda bilgilendirir. Ancak, taþýyýcý gönderen tarafýndan tasarrufuna su-
nulan bilgi ve belgelerin doðru ve eksiksiz olduðunu denetlemekle yükümlü deðildir.

D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluðu
MADDE 897 - (1) Gönderen, verdiði zarar sebebiyle taþýyýcýya karþý sadece 864 üncü madde-

nin ikinci fýkrasýndan farklý olarak, taþýma sözleþmesinin ifasý için gerekli olan yükleme hacminin
metreküpü baþýna 1.500 Özel Çekme Hakký tutarýnda tazminatla yükümlüdür.

E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri
MADDE 898 - (1) Kanunun 878 inci maddesinde öngörülenlerden farklý olarak, ziya veya ha-

sarýn aþaðýdaki sebeplerden kaynaklanmasý durumunda, taþýyýcý sorumluluktan kurtulur.

a) Taþýyýcý, deðerli maden, taþ veya belge, mücevher, posta pulu, madenî para, kýymetli evrak
taþýyorsa.

b) Gönderen tarafýndan yapýlan paketleme veya etiketleme yetersizse.

c) Taþýnan eþya gönderen tarafýndan iþleme tâbi tutulmuþ, yüklenmiþ veya boþaltýlmýþsa.

d) Taþýyýcýnýn tarafýndan ambalajlanmamýþ olan eþya taþýnmýþsa.

e) Taþýyýcýnýn, olasý hasar tehlikesine karþý göndereni önceden uyarmýþ olmasýna raðmen, gön-
derenin ýsrarý ile, büyüklüðü ve aðýrlýðý itibarýyla yükleme ve boþaltma yerindeki þartlara uygun ol-
mayan eþya yüklenmiþ veya boþaltýlmýþsa.

f) Canlý hayvan veya bitki taþýnmýþsa.

g) Eþya doðal veya ayýplý yapýsý dolayýsýyla, özellikle kýrýlma, iþlev bozukluðu, paslanma, bo-
zulma veya sýzma gibi sebeplerle kolaylýkla zarar görebilecek nitelikteyse.

(2) Oluþan zararýn, durum ve þartlara göre, birinci fýkrada belirtilen tehlikelerden kaynaklan-
mýþ olabileceði hâllerde, zararýn bu tehlikelerden doðmuþ olduðu varsayýlýr.

(3) Taþýyýcý, birinci fýkra hükmüne, ancak, durum ve þartlara göre üzerine düþeni yapmýþ ve
tüm önlemleri alýp talimatlara uymuþsa dayanabilir.
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F) Sorumluluk sýnýrý
MADDE 899 - (1) 882 nci maddenin birinci ve ikinci fýkralarýndaki düzenlemeden farklý ola-

rak, ziya veya hasar sebebiyle taþýyýcýnýn sorumluluðu, taþýma sözleþmesinin ifasý için gerekli olan
yükleme hacminin metreküpü baþýna 1.500 Özel Çekme Hakký ile sýnýrlýdýr.

G) Bildirim
MADDE 900 - (1) Eþyanýn zýyaýndan veya hasara uðramasýndan doðan istem haklarý, 889 un-

cu maddenin birinci ve ikinci fýkralarýndan farklý olarak:
a) Eþyanýn ziyaý veya hasara uðramýþ olduðu açýkça görülüyorsa, en geç teslimi izleyen üç iþ

günü içinde veya
b) Ziya veya hasarýn açýkça görünmemesi hâlinde en geç teslimi izleyen ondört gün içinde,
taþýyýcýya bildirilmemiþse sona erer.
H) Sorumluluðu sýnýrlama hakkýnýn yitirilmesi
MADDE 901 - (1) Gönderen tüketici ise, taþýyýcý veya 879 uncu maddede anýlan kiþilerden biri;
a) Taþýyýcýnýn, göndereni sözleþme yapýlýrken sorumluluk hükümleri hakkýnda bilgilendirme-

miþ ve sorumluluðun geniþletilmesi yönünde bir sözleþme yapýlmasý veya eþyanýn sigorta ettirilme-
si olanaklarýna iþaret etmemiþ olmasý hâlinde, 898 ve 899 uncu madde hükümleriyle bu Kitabýn ikin-
ci kýsmýnda öngörülen sorumluluktan kurtulma hâllerine ve sorumluluk sýnýrlamalarýna dayanamaz;

b) Taþýyýcý, gönderileni en geç malýn teslimi sýrasýnda, zarar bildiriminin þekli ve süresi ile bu
bildirimin yapýlmamasý hâlinde ortaya çýkacak hukukî sonuçlar hakkýnda bilgilendirmemiþse, 900
üncü madde hükmüne dayanamaz.

(2) Bilgilendirmenin yazýlý, kolayca okunabilir ve anlaþýlabilir biçimde olmasý þarttýr.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Deðiþik Tür Araçlar ile Taþýma
A) Sözleþme
MADDE 902 - (1) Bu Kitabýn Birinci ve Ýkinci Kýsým hükümleri, aþaðýdaki þartlarýn tamamý-

nýn bir arada varlýðý hâlinde, deðiþik tür araçlar ile taþýma sözleþmelerine de uygulanýr.
a) Eþyanýn taþýnmasý bütünlük gösteren bir taþýma sözleþmesine dayanýyorsa,
b) Bu sözleþme baðlamýnda taþýma deðiþik türde araçlarla yapýlacaksa,
c) Taraflar, her bir türdeki araç için ayrý sözleþme yapmýþ olsalardý, sözkonusu sözleþmelerin

en az ikisi farklý hükümlere baðlý tutulacak idiyse,
d) Aþaðýdaki hükümlerle, uygulanmasý gerekli uluslararasý sözleþmelerde aksi yolda bir düzen-

leme yoksa.
B) Bilinen zarar yeri
MADDE 903 - (1) Ziyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye yol açan olayýn, taþýmanýn hangi

kýsmýnda meydana geldiði belli ise, taþýyýcýnýn sorumluluðu, bu Kitabýn Birinci ve Ýkinci Kýsým hü-
kümlerinin yerine, taþýmanýn bu kýsmý için ayrý bir taþýma sözleþmesi yapýlmýþ olsaydý, o sözleþme-
nin baðlý olacaðý hükümlere göre belirlenir. Ziyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye yol açan ola-
yýn taþýmanýn hangi kýsmýnda meydana geldiðine iliþkin ispat yükü, bunu iddia eden tarafa aittir.
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C) Bildirim ve zamanaþýmý
MADDE 904 - (1) Zararýn bildirimine iliþkin olarak, zarar yerinin bilinip bilinmemesi veya

sonradan belli olmasýna bakýlmaksýzýn, 889 uncu madde hükmü uygulanýr. Taþýmanýn son kýsmý için
ayrý bir taþýma sözleþmesi yapýlmýþ olsaydý, o sözleþmeye uygulanacak hükümlere uygun bir bildi-
rimde bulunulmasý hâlinde de, zararýn bildirimi için öngörülmüþ olan þekil ve süreye uyulduðu ka-
bul edilir.

(2) Ziyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye dayanan istemin baðlý olduðu zamanaþýmýnýn baþlan-
gýcý için teslim tarihinin esas alýndýðý durumlarda, bu tarih eþyanýn gönderilene teslimi tarihidir. Ýstem
hakký, zarar yerinin belli olmasý hâlinde de en erken 855 inci madde uyarýnca zamanaþýmýna uðrar.

D) Taþýnma eþyasýnýn taþýmasý
MADDE 905 - (1) Deðiþik tür araçlarla taþýma sözleþmesinin konusunu taþýnma eþyasý oluþtu-

ruyorsa, sözleþmeye, bu Kitabýn Üçüncü Kýsým hükümleri uygulanýr. Zararýn meydana geldiði taþý-
ma kýsmý hakkýnda Kanunun 903 üncü maddesi hükmü ancak, Türkiye Cumhuriyeti için baðlayýcý
olan uluslararasý sözleþmelerden biri geçerliyse uygulanýr.

BEÞÝNCÝ KISIM
Yolcu Taþýma

A) Kurallara uyma zorunluluðu
MADDE 906 - (1) Yolcu, taþýyýcý tarafýndan iç hizmetleri düzenlemek için konulmuþ kuralla-

ra uymak zorundadýr.
B) Seferin yapýlamamasý
MADDE 907 - (1) Sefer, taþýma sözleþmesinin kurulmasýndan sonra fakat hareketten önce or-

taya çýkan bir sebep dolayýsýyla yapýlmamýþsa, aþaðýdaki hükümler uygulanýr:
a) Ölüm, hastalýk veya bunun gibi bir mücbir sebep dolayýsýyla sefer yapýlamamýþsa, sözleþme,

taraflardan hiçbirine tazmin yükümlülüðü doðurmaksýzýn kendiliðinden geçersiz olur.
b) Sefer taþýma aracýyla ilgili olup taþýyýcý için kusur oluþturmayan, iki tarafýn da kusurundan do-

ðup yolculuða engel bulunan veya yolculuðu tehlikeli duruma sokan bir sebep dolayýsýyla yapýlmamýþ-
sa, sözleþme, taraflardan hiçbirine tazmin yükümlülüðü doðurmaksýzýn kendiliðinden geçersiz olur.

c) Sefer, taþýyýcýnýn fiili veya ihmali sebebiyle yapýlmamýþsa, yolcu tazminat isteyebilir.
d) Sefer, herhangi bir sebeple yapýlmamýþ ve yolcu da o sefer için saatinde gerekli yerde bulu-

namamýþsa, o seferi izleyen seferlerden birinde, ayný düzeydeki bir araçla ve ayný düzeydeki bir yer-
de seyahat etme hakkýný haizdir; meðerki, bu istemin yerine getirilmesi taþýyýcý yönünden imkânsýz
olsun veya büyük bir malî yük oluþtursun. Yolcuya sefer öneremeyen taþýyýcý bilet ücretinin üç ka-
tý tutarýnda tazminat öder. Seferin yapýlamamasýnda taþýyýcýnýn kusuru yoksa, yolcu ayný þartlarla
kendisine önerilen seferi, haklý bir sebep göstermeksizin reddederse taþýma ücretini öder.

e) (a), (b) ve (c) bentlerinde anýlan hâllerde taþýyýcý, peþin almýþ olduðu taþýma ücretini geri verir.
C) Seferin gecikmesi
I - Hareketin gecikmesi
MADDE 908 - (1) Hareket, duruma ve þartlara göre yolcudan katlanmasý istenemeyecek bir

süre gecikirse, yolcu sözleþmeden cayýp ödediði ücreti ve varsa zararýný isteyebilir. Yolcu, gecikme-
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ye raðmen yolculuðu yapmýþsa, sadece gecikmeden doðan zararýnýn tazminini dava edebilir. Cay-
ma þekle baðlý deðildir; hareket yerinden ayrýlma, cayma kabul edilir. Sözleþmeden cayýlsýn veya
cayýlmasýn, gecikme nedeniyle doðmuþ herhangi bir zarar ispat edilemese bile mahkemece bilet pa-
rasýnýn üç misli tazminata karar verilir.

II - Sefer sýrasýnda
1. Yol deðiþtirme
MADDE 909 - (1) Taþýyýcý, sefer esnasýnda, tarifede bulunmayan bir yerde durur, sebepsiz ye-

re olaðan yoldan baþka bir yol izler veya diðer bir þekilde ve kendi fiili sebebiyle gidilmesi amaç-
lanan yere geç ulaþýrsa, yolcu, sözleþmeden cayýp tazminat isteyebilir.

(2) Taþýyýcý, yolcu dýþýnda yük de taþýyorsa, yükün boþaltýlmasý için gerekli olan süre için se-
fere ara verebilir.

(3) Bu madde hükümleri sözleþmede aksine hüküm yoksa uygulanýr.

2. Zorunlu sebepler
MADDE 910 - (1) Sefer, Hükûmet emrinden, idarî bir tasarruftan, taþýmanýn yapýldýðý aracýn

onarýlmasý zorunluluðundan veya ansýzýn çýkýp yolculuða devamý tehlikeli duruma sokan bir sebep-
ten gecikmiþse, iki taraf arasýnda buna iliþkin bir sözleþme bulunmadýðý takdirde, aþaðýdaki hüküm-
ler uygulanýr:

a) Yolcu, engelin kalkmasýný veya onarýmýn sonunu beklemek istemezse, taþýma ücretini, gidi-
len yol ile orantýlý olarak ödeyerek sözleþmeden cayabilir.

b) Yolcu, taþýma aracýnýn hareketini beklerse, sadece kararlaþtýrýlmýþ ücreti öder. Taþýma ücre-
tine yemek dâhilse durma süresince yemek giderini yolcu yüklenir.

D) Seferin duraklamasý
MADDE 911 - (1) Sefer, taþýma sözleþmesinin kurulmasýndan ve hareketten sonra duraklarsa,

sözleþmede aksine bir hüküm bulunmadýðý takdirde, aþaðýdaki hükümler uygulanýr:

a) Yolcu kendi isteði ile yol üzerinde bulunan bir yerde yolculuktan vazgeçerse ücretin tama-
mýný öder.

b) Taþýyýcý, sefere devamdan vazgeçer veya taþýyýcýnýn kusuru sebebiyle yolcu yol üzerinde bu-
lunan bir yerde inmek zorunda kalýrsa, taþýma ücreti ödenmez; ödenmiþse yolcu tamamýný geri alýr.
Yolcunun tazminat hakký saklýdýr.

c) Sefer, yolcunun kendisini veya taþýma aracýný ilgilendiren ve taþýyýcý için kusur oluþturma-
yan bir sebepten duraklarsa, ücret, gidilen yol ile orantýlý olarak ödenir. Bu hâlde taraflardan hiçbi-
ri diðerine tazminat ödemez.

E) Bagaj
I - Taþýyýcýnýn sorumluluðu
MADDE 912 - (1) Yolcu, bagajý ile el bagajý için, aksine sözleþme yoksa, ayrý ücret ödemez.

Taþýyýcý, yolcunun eþyasýnýn ziyaýndan veya hasara uðramasýndan Kanunun 875 ilâ 886 ncý madde-
leri uyarýnca sorumludur.

(2) Yolcunun kiþisel eþyasýndan taþýyýcý sorumludur.
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II- Taþýyýcýnýn hapis hakký

MADDE 913 - (1) Taþýyýcý, seyahat ücretinin güvencesi olarak, Türk Medenî Kanununun
950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca bagaj üzerinde hapis hakkýný haizdir.

F) Taþýyýcýnýn sorumluluðu

MADDE 914 - (1) Taþýyýcý, yolcularý rahat bir yolculukla ve saðlýklý olarak gidecekleri yere
ulaþtýrmakla, özellikle hava, ses, yer ve çevre kirliliðine meydan vermemek için gerekli düzeni kur-
makla, gerekli diðer tüm önlemleri almakla, nihayet yönetmelikte öngörülen kurallara uymakla yü-
kümlüdür.

(2) Taþýyýcý, yolcularýn kazaya uðramalarýndan doðacak zararý tazmin eder. Yolcunun kaza so-
nucunda ölmesi hâlinde, onun yardýmýndan yoksun kalanlar uðradýklarý zararýn tazminini taþýyýcý-
dan isteyebilirler. Ancak taþýyýcý, kazanýn kendisinin veya yardýmcýlarýnýn en yüksek özeni göster-
melerine raðmen, kaçýnamayacaklarý ve sonuçlarýný önleyemeyecekleri bir sebepten ileri geldiðini
ispat ederse tazminattan kurtulur.

(3) Taþýyýcý, bilette belirtilen yerin baþka bir kiþiye verilmesi, bilette gösterilen araç yerine
onunla ayný düzeyde olmayan baþka bir aracýn sefere konulmasý, aracýn belli saatten önce hareketi
nedeniyle yolcunun yetiþememesi, taþýma aracýnda durumun gerektirdiði ilk yardým malzemelerinin
ve ilaçlarýnýn bulundurulmamasý veya bunlardan derhal yararlanma olanaðýnýn saðlanmamýþ olma-
sý sebebiyle de, ikinci fýkraya göre sorumludur; herhangi bir zarar ispat edilmese bile taþýyýcý bilet
parasýnýn üç katýný tazminat olarak öder.

(4) Üçüncü fýkrada gösterilen hareketleri yapan araç þoförleri, araçlarý emri altýnda bulunduran
kiþiler ile araçlarý taþýma iþinde kullanýlanlar, þikâyet üzerine, kolluk görevlileri tarafýndan yüz Türk
Lirasýndan binbeþyüz Türk Lirasýna kadar idarî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

G) Yolcunun ölümü

MADDE 915 - (1) Yolcu, yolculuk sýrasýnda ölürse, taþýyýcý, mirasçýlarýn çýkarlarýný korumak
için yolcuya ait bagaj ile eþyayý ilgililerine teslim edinceye kadar bunlarýn iyi hâlde korunmalarý için
gerekli önlemleri alýr.

(2) Ölünün yakýnlarýndan biri orada bulunuyorsa, bu iþlemleri denetleyebilir ve taþýyýcýdan, bi-
rinci fýkrada belirtilen eþyanýn kendi elinde bulunduðuna iliþkin yazýlý bir beyan isteyebilir.

H) Yönetmelik

MADDE 916 - (1) Yolcu taþýmasý, bu Kanun hükümlerine uygun olarak Ulaþtýrma Bakanlýðýn-
ca bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, araç ile sürücüyü ilgilendirenler de dâhil olmak üzere,
her konuda yolculuðun güvenliðini hava, ses, yer ve çevre temizliðini ve diðer gereklilikleri saðla-
yýcý önlemleri içerir. Yönetmelikte, bagajýn teslim alýndýðýna iliþkin belgenin þekline ve özellikle
bagajýn aðýrlýðý ile içeriðine iliþkin kayýtlara iliþkin hükümler yer alýr. Yönetmelikte bagaj aðýrlýðý-
ný ve sorumluluðu bu Kanundaki hükümler dýþýnda sýnýrlayýcý düzenlemelere izin veren hükümler
bulunamaz.

(2) Taþýyýcýnýn bagajdan doðan sorumluluðu iç taþýmalarda 500, dýþ taþýmalarda ise 1.000 Özel
Çekme Hakkýndan fazla olmamak üzere Ulaþtýrma Bakanlýðýnca tespit edilir.
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ALTINCI KISIM
Taþýma Ýþleri Yüklenicisi

A) Taþýma yükleniciliði sözleþmesi
MADDE 917 - (1) Taþýma iþleri yükleniciliði sözleþmesi ile yüklenici eþya taþýtmayý üstlenir.

Bu sözleþme ile gönderen, kararlaþtýrýlan ücreti ödeme borcu altýna girer.

(2) Taþýma iþleri yükleniciliði bir ticarî iþletme faaliyetidir.

(3) Bu Kýsýmdaki özel hükümler saklý kalmak üzere, yüklenicilik sözleþmesi ve eþyanýn taþýn-
masýna ait konularda taþýma sözleþmesine iliþkin hükümler taþýma iþleri yükleniciliðine de uygulanýr.

B) Hükümleri
I - Eþyanýn taþýtýlmasý
MADDE 918 - (1) Eþyanýn taþýtýlmasý borcu, taþýma iþinin örgütlenmesini ve özellikle,

a) Taþýma araçlarýný ve taþýma yolunu belirlemek,

b) Taþýma iþini fiilen gerçekleþtirecek taþýyýcýyý ve taþýyýcýlarý seçmek, eþyanýn taþýtýlmasý için
gereken taþýma, ardiye ve taþýma iþleri yükleniciliði sözleþmelerini yapmak,

c) Taþýyýcýya ve taþýyýcýlara gerekli bilgi ve talimatlarý vermek,

d) Gönderenin tazminat haklarýný güvence altýna almak,

yükümlülüklerini kapsar.

(2) Yüklenicinin yükümlülüklerinin kapsamýna ayrýca, taþýmaya iliþkin olarak kararlaþtýrýlmýþ
olan eþyanýn sigortalanmasý, ambalajlanmasý, iþaretlenmesi ve gümrüklenmesi gibi baþkaca edim-
lerin yerine getirilmesi de girer. Aksi öngörülmedikçe, yüklenici, sadece bu edimlerin yerine geti-
rilmesi için gereken sözleþmeleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Taþýma iþleri yüklenicisi gerekli sözleþmeleri kendi veya böyle bir yetki almýþ olmasý þar-
týyla, gönderen adýna yapar.

(4) Taþýma iþleri yüklenicisi, edimlerini yerine getirirken, gönderenin menfaatlerini gözetmek-
le ve onun talimatlarýna uymakla yükümlüdür.

II - Bildirme yükümlülüðü
MADDE 919 - (1) Gönderen, gerektiðinde eþyayý ambalajlamak ve iþaretlemekle ve gerekli bel-

geleri saðlamakla, ayrýca taþýma iþleri yüklenicisinin edimlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan
bilgileri ona vermekle yükümlüdür. Yük tehlikeli bir eþya ise, gönderen taþýma iþleri yüklenicisine
tehlikenin niteliðini alýnmasý gereken önlemleri yazýlý olarak ve zamanýnda bildirmekle yükümlüdür.

(2) Gönderen, kendisine herhangi bir kusur yüklenmese bile taþýma iþleri yüklenicisinin,

a) Eþyanýn yetersiz ambalajlanma ve iþaretlenmesinden,

b) Yükün tehlikesi hakkýnda yeterli bilgi verilmemesinden veya

c) Eþya ile ilgili resmî iþlemler için gerekli olan belgelerin ve bilgilerin eksikliði, yokluðundan
ya da gerçeðe aykýrýlýðýndan,

kaynaklanan giderlerini ve zararýný karþýlamakla yükümlüdür. Kanunun 864 üncü maddesinin
ikinci ilâ beþinci fýkralarý burada da uygulanýr.
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III - Ücretin muacceliyeti
MADDE 920 - (1) Eþyanýn, taþýyýcýya veya taþýyana teslimi üzerine, yüklenicinin ücreti ödenir.

IV - Kesin ücret
MADDE 921 - (1) Ücret olarak taþýma giderlerini de içeren tek bedel kararlaþtýrýlmýþsa, taþýma

iþleri yüklenicisi, taþýmaya iliþkin olarak, taþýyýcýnýn veya taþýyanýn hak ve yükümlülüklerine sahip
olur. Bu durumda yüklenici, giderlerin ödenmesini, ancak bunun olaðan olduðu hâllerde isteyebilir.

V - Gönderenin alacaklarý
MADDE 922 - (1) Gönderen, yüklenicinin kendi adýna ve onun hesabýna yaptýðý sözleþmeler-

den doðan alacaklarýný, ancak bu alacaklar yüklenici tarafýndan kendisine devredildikten sonra ile-
ri sürebilir. Bu tür alacaklar ile bu alacaklarýn yerine getirilmesi baðlamýnda elde edilen edimler
yüklenicinin alacaklýlarýyla olan iliþkisinde gönderene geçmiþ sayýlýr.

VI - Hapis hakký
MADDE 923 - (1) Yüklenici, taþýma iþleri yükleniciliði sözleþmesinden doðan bütün alacak-

larý için Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca eþya üzerinde hapis hakký-
na sahiptir. Bu konuda ayrýca, 891 inci maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi ile üçüncü fýkra-
sý hükümleri de kýyas yoluyla uygulanýr.

VII - Sonraki yüklenici
MADDE 924 - (1) Taþýmaya, taþýyýcýdan baþka, bir de taþýma iþleri yüklenicisi katýlýyorsa ve

eþyayý bu yüklenici teslim edecekse, yüklenici hakkýnda taþýma sözleþmesine iliþkin 892 nci mad-
de hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.

VIII - Halefiyet
MADDE 925 - (1) Önceki taþýyýcý veya taþýma iþleri yüklenicisinin alacaklarý, sonraki taþýma

iþleri yüklenicisi tarafýndan ödenirse, önceki yüklenici veya taþýyýcýnýn istem ve hapis haklarý son-
raki taþýma iþleri yüklenicisine geçer.

IX - Yüklenicinin taþýma iþini üzerine almasý
MADDE 926 - (1) Taþýma iþleri yüklenicisi, eþyanýn taþýnmasýný bizzat üstlenebilir. Bu hakký-

ný kullanýrsa, taþýmadan doðan haklar ve yükümlülükler yönünden taþýyýcý veya taþýyan sayýlýr. Bu
durumda, kendi faaliyeti için isteyeceði ücretin yanýsýra olaðan taþýma ücretini de isteyebilir.

X - Toplama yük
MADDE 927 - (1) Taþýma iþleri yüklenicisi kendi hesabýna yapýlmýþ bir taþýma sözleþmesine

dayanarak, eþyayý baþka bir gönderenin eþyasýyla birlikte taþýtma hakkýna sahiptir.

(2) Yüklenici bu hakkýný kullanýrsa, toplama yükün taþýnmasý konusunda taþýyýcýnýn veya ta-
þýyanýn hak ve yükümlülüklerine sahip olur.

C) Sorumluluk
I - Yüklenicinin sorumluluðu
MADDE 928 - (1) Taþýma iþleri yüklenicisi, zilyetliðinde bulunan eþyanýn ziyaý ve hasarýndan

sorumludur. Kanunun 876 ilâ 878 inci, 880 ve 881 inci maddeleri ile, 882 nci maddesinin birinci,
ikinci ve dördüncü fýkralarý ve 883 üncü, 885 ilâ 887 nci maddeleri kýyas yoluyla uygulanýr.
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(2) Taþýma iþleri yüklenicisi, zilyetliðinde bulunan malýn ziyaýndan veya hasarýndan kaynak-
lanmayan bir zarardan sadece Kanunun 918 inci maddesi uyarýnca kendisine düþen bir yükümlülü-
ðü ihlal etmesi hâlinde sorumludur. Tedbirli bir tacirin göstereceði özene raðmen zarar önleneme-
yecek ise yüklenici sorumluluktan kurtulur.

(3) Zararýn oluþmasýna, gönderenin bir davranýþý veya eþyanýn özel bir ayýbý da sebep olmuþ-
sa, tazminat borcunun doðmasýnda ve kapsamýnýn belirlenmesinde bu olgularýn ne ölçüde etkili ol-
duðu dikkate alýnýr.

II - Yardýmcýlarýn kusuru
MADDE 929 - (1) Taþýma iþleri yüklenicisi;

a) Kendi adamlarýnýn,

b) Taþýmanýn yerine getirilmesi için yararlandýðý kiþilerin,

görevlerini yapmalarý sýrasýndaki fiil ve ihmâllerinden, kendi fiil ve ihmâli gibi sorumludur.

D) Zamanaþýmý
MADDE 930 - (1) Bu Bölümde yer alan hükümlerden doðan istemler ve haklar bir yýlda za-

manaþýmýna uðrar.

(2) Zamanaþýmýnýn baþlangýcý, zamanaþýmýna uðramýþ bir istem veya hakkýn defi olarak ileri
sürülebilmesi bakýmýndan ve zararýn taþýma iþleri yüklenicisinin kastýndan veya pervasýzca bir dav-
ranýþý ve böyle bir zarar meydana geleceði olasýlýðýnýn bilinciyle iþlenmiþ bir fiilînden veya ihma-
linden doðmasý hâlinde 855 inci madde hükümleri uygulanýr.

BEÞÝNCÝ KÝTAP
Deniz Ticareti
BÝRÝNCÝ KISIM

Gemi
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Genel Hükümler

A) Tanýmlar
I- Gemi; ticaret gemisi
MADDE 931 - (1) Tahsis edildiði amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliði bu-

lunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliðinden hareket etmesi olanaðý bulunmasa da, bu Ka-
nun bakýmýndan “gemi” sayýlýr.

(2) Suda ekonomik menfaat saðlama amacýna tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaç için kul-
lanýlan her gemi, kimin tarafýndan ve kimin adýna veya hesabýna kullanýlýrsa kullanýlsýn “ticaret ge-
misi” sayýlýr.

II- Denize, yola ve yüke elveriþli gemi
MADDE 932 - (1) Gövde, genel donatým, makine, kazan gibi esas kýsýmlarý bakýmýndan, yol-

culuðun yapýlacaðý sudan ileri gelen (tamamýyla anormal tehlikeler hariç) tehlikelere karþý koyabi-
lecek bir gemi “denize elveriþli” sayýlýr.
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(2) Denize elveriþli olan gemi, teþkilâtý, yükleme durumu, yakýtý, kumanyasý, gemi adamlarý-
nýn yeterliði ve sayýsý bakýmýndan yapacaðý yolculuðun (tamamýyla anormal tehlikeler hariç) tehli-
kelerine karþý koyabilmek için gerekli niteliklere sahip bulunduðu takdirde “yola elveriþli” sayýlýr.

(3) Soðutma tesisatý da dâhil olmak üzere eþyayý taþýmada kullanýlan kýsýmlarý eþyanýn kabulü-
ne, taþýnmasýna ve muhafazasýna elveriþli olan bir gemi “yüke elveriþli” sayýlýr.

(4) Denizde can ve mal koruma ile ilgili mevzuat hükümleri saklýdýr.
III- Tamir kabul etmez gemi, tamire deðmez gemi
MADDE 933 - (1) Denize elveriþsiz hâle gelmiþ olan bir gemi bu Kanunun uygulanmasý ba-

kýmýndan;
a) Tamiri hiç veya bulunduðu yerde mümkün deðilse ve tamir edilebileceði bir limana götürü-

lemezse, “tamir kabul etmez gemi”,
b) Tamir giderleri geminin, eski ve yeni farký gözetilmeksizin, önceki deðerinin dörtte üçünü

aþacaksa, “tamire deðmez gemi”,
sayýlýr.
(2) Önceki deðer, denize elveriþsizlik bir yolculuk sýrasýnda meydana gelmiþse, geminin yol-

culuða çýkarken sahip olduðu deðerden; diðer hâllerde ise, gemi denize elveriþsiz hâle gelmeden ön-
ce sahip olduðu veya gereði gibi donatýlmýþ olmasý hâlinde sahip olacaðý deðerden ibarettir.

IV- Gemi adamlarý
MADDE 934 - (1) “Gemi adamlarý”; kaptan, gemi zâbitleri, tayfalar ve gemide çalýþtýrýlan di-

ðer kiþilerdir.
B) Hükümlerin uygulama alaný
MADDE 935 - (1) Aksini öngören kanun hükümleri saklý kalmak kaydýyla, bu Kanunun deniz

ticaretiyle ilgili hükümleri ticaret gemileri hakkýnda uygulanýr.
(2) Ancak bu Kitabýn;
a) “Gemi”, “Kaptan”, “Gemi Alacaklarý” ve “Cebrî Ýcra Hakkýnda Özel Hükümler” baþlýklý Ký-

sýmlarý, “Çatma” ve “Kurtarma” baþlýklý Bölümleri, deniz alacaklarýna karþý sorumluluðun sýnýrlan-
masý hakkýndaki hükümleri ile donatanýn, gemi adamlarýnýn kusurundan doðan sorumluluðuna iliþ-
kin 1062 nci maddesi, yatlar, denizci yetiþtirme gemileri gibi sadece gezinti, spor, eðitim, öðretim
ve bilim amaçlarýna tahsis edilmiþ gemilere,

b) “Çatma” ve “Kurtarma” baþlýklý Bölümleri, deniz alacaklarýna karþý sorumluluðun sýnýrlan-
masý hakkýndaki hükümleri ile donatanýn, gemi adamlarýnýn kusurundan doðan sorumluluðuna iliþ-
kin 1062 nci maddesi, münhasýran bir kamu hizmetine tahsis edilen Devlet gemileriyle donanmaya
baðlý harp gemilerine ve yardýmcý gemilere,

c) Bayrak þahadetnamesi ile ilgili 944 üncü maddenin ikinci fýkrasý ile 945, 947, 948 ve 949 un-
cu maddeleri, sicille ilgili 955, 956, 973 ve 991 inci maddeleri, kanunî ipotekle ilgili 1013 üncü
maddesi ve yapý hâlinde bulunan gemiler üzerindeki haklarla ilgili 1054 ilâ 1058 inci maddeleri ya-
bancý bir devlet veya onun vatandaþlarý adýna Türkiye’de yapýlmakta olan gemilere de, nitelikleri
ile baðdaþtýðý ölçüde,

uygulanýr.
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C) Gemilerin hukuksal niteliði
I- Genel olarak
MADDE 936 - (1) Sicile kayýtlý olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn bütün gemiler bu Kanunun

ve diðer kanunlarýn uygulanmasýnda taþýnýr eþyadandýr.

II- Taþýnmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar
MADDE 937 - (1) Bu Kanunda, Ýcra ve Ýflâs Kanununun taþýnmazlara iliþkin hükümlerine tâbi

olacaðý açýkça bildirilen gemiler hakkýnda 936 ncý madde hükmü uygulanmaz.

(2) Türk Medenî Kanununun 429 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (2) numaralý bendi ile 444 ün-
cü, 523 üncü ve 635 inci maddelerinin uygulanmasýnda, “taþýnmaz” terimine yapý hâlinde veya ta-
mamlanmýþ olan bütün gemiler ve “tapu sicili” terimine “gemi sicilleri” dâhil olduðu gibi Borçlar
Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci fýkrasýndaki “taþýnmaz rehni” terimine de “gemi ipoteði”
dahildir.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Geminin Kimliði

A) Geminin adý
I- Seçme serbestisi
MADDE 938 - (1) Geminin ilk Türk maliki, gemiye dilediði adý vermekte serbesttir. Þu kadar

ki; seçilen ad karýþtýrýlmaya yol açmayacak þekilde baþka gemilerin adlarýndan farklý olmalýdýr.

(2) Gemi tasdiknamesi verilmiþ olan bir geminin adý Denizcilik Müsteþarlýðýnýn izniyle deðiþ-
tirilebilir.

II- Gövde üzerine yazýlma zorunluluðu
MADDE 939 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin bordasýnýn her iki tarafýna adý, kýçýna da adý ile

baðlama limaný; silinmez, bozulmaz ve kolayca okunacak harflerle yazýlýr.

B) Geminin bayraðý
I- Türk Bayraðýný çekme hakký ve yükümlülüðü
MADDE 940 - (1) Her Türk gemisi Türk Bayraðý çeker.

(2) Yalnýz Türk vatandaþlarýnýn malý olan gemi Türk gemisidir.

(3) Birlikte mülkiyet esaslarýna göre birden fazla kiþiye ait olan gemiler, paylarýn çoðunluðu-
nun Türk vatandaþlarýna ait bulunmasý þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar.

(4) Türk Kanunlarý uyarýnca kurulup da;

a) Tüzel kiþiliðe sahip olan kuruluþ, kurum, dernek ve vakýflara ait olan gemiler, yönetim or-
ganýný oluþturan kiþilerin çoðunluðunun Türk vatandaþý olmasý,

b) Türk ticaret þirketlere ait olan gemiler, þirketi yönetmeye yetkili ortaklarýnýn çoðunluðunun
Türk vatandaþý olmalarý ve þirket sözleþmesine göre oy çoðunluðunun Türk ortaklarda bulunmasý,
anonim ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde ayrýca paylarýn çoðunluðunun nama
yazýlý ve bir yabancýya devrinin þirket yönetim kurulunun iznine baðlý bulunmasý,

þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar.
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(5) Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iþtiraklerinin mülkiyetindeki gemiler, paylarýnýn
yarýsýndan fazlasý Türk vatandaþlarýna ait ve iþtiraki yönetmeye yetkili paydaþ donatanlarýn çoðun-
luðunun Türk vatandaþý olmasý þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar.

II- Ýstisnalarý
MADDE 941 - (1) Bir Türk gemisi, kendilerine ait olduðu takdirde Türk Bayraðý çekme hak-

kýný kaybedeceði kiþilere, en az bir yýl süreyle kendi adlarýna iþletilmek üzere býrakýlmýþ olursa, ma-
likin istemi üzerine Denizcilik Müsteþarlýðý býrakma süresince, o ülke kanunlarý buna olanak saðlý-
yorsa geminin yabancý bayrak çekmesine izin verebilir. Bu izin sona ermedikçe veya kanunî sebep-
lerle geri alýnmadýkça gemi Türk Bayraðý çekemez.

(2) Türk gemisi olmayan bir gemi ona Türk Bayraðý çekebilecek kiþilere en az bir yýl süreyle
kendi adlarýna iþletilmek üzere býrakýlmýþsa, malikin rýzasý alýnmýþ olmak, Türk mevzuatýnýn kap-
tan ve gemi zâbitleri hakkýndaki hükümlerine uyulmak ve yabancý kanunda da bunu engelleyen bir
hüküm bulunmamak þartýyla, Denizcilik Müsteþarlýðý geminin Türk Bayraðý çekmesine izin verebi-
lir. Þu kadar ki; izin alan kiþi, her iki yýlda bir, izin için gerekli þartlarýn varlýðýný sürdürdüðünü is-
patlamakla yükümlüdür.

(3) Ýkinci fýkrada belirtilen gemiler, Denizcilik Müsteþarlýðýnca tutulacak özel bir sicile kaydo-
lunur.

III- Türk Bayraðý çekme hakkýnýn yitirilmesi
MADDE 942 - (1) 940 ýncý madde ile 941 inci maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý þartlardan bi-

rinin ortadan kalkmasýyla gemi Türk Bayraðý çekme hakkýný yitirir. Bu durum gecikmeksizin De-
nizcilik Müsteþarlýðýna bildirilir. Müsteþarlýk en çok altý ay için daha geminin Türk Bayraðý çekme-
sine izin verebilir.

IV- Hakkýn ispatý
1. Gemi tasdiknamesi
MADDE 943 - (1) Geminin Türk Bayraðýný çekme hakký, gemi tasdiknamesi ile ispat olunur.

(2) Gemi tasdiknamesi alýnmadýkça, Türk Bayraðýný çekme hakký kullanýlamaz.

(3) Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil müdürlüðünce onaylanmýþ bir özeti veya bayrak þaha-
detnamesi yolculuk sýrasýnda devamlý olarak gemide bulundurulur.

2. Bayrak þahadetnamesi
MADDE 944 - (1) Türkiye dýþýnda bulunan bir gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný elde eder-

se, geminin bulunduðu yerdeki Türk Konsolosu tarafýndan Türk Bayraðýný çekme hakkýna dair ve-
rilecek “bayrak þahadetnamesi” gemi tasdiknamesi yerine geçer. Bayrak þahadetnamesi, düzenlen-
diði günden itibaren ancak bir yýl için geçerlidir; yolculuk, mücbir sebep yüzünden uzadýðý takdir-
de süre de uzar.

(2) Türkiye’de yapýlmýþ olup da 940 ýncý madde gereðince Türk Bayraðýný çekme hakkýna sa-
hip bulunmayan gemilere, Denizcilik Müsteþarlýðýnca, teslim edilecekleri yere kadar geçerli olmak
üzere bir bayrak þahadetnamesi verilebilir.

(3) 941 inci maddenin ikinci fýkrasý ile 942 nci maddede yazýlý hâllerde, bayrak þahadetname-
si, izin süresi için geçerli olmak üzere Denizcilik Müsteþarlýðýnca düzenlenir.
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3. Muaf olma
MADDE 945 - (1) Onsekiz gros tonilâtodan küçük gemilerle 935 inci maddenin ikinci fýkra-

sýnýn (a) bendinde yazýlý gemiler, gemi tasdiknamesine ve bayrak þahadetnamesine ihtiyaç olmak-
sýzýn Türk Bayraðý çekebilirler.

C) Geminin baðlama limaný
MADDE 946 - (1) Bir geminin baðlama limaný o gemiye ait seferlerin yönetildiði yerdir.

D) Ceza hükümleri
I- Suç oluþturan fiiller
1. Kanuna aykýrý þekilde bayrak çekme
MADDE 947 - (1) Türk Bayraðý çekme hakký olmamasýna raðmen Türk Bayraðý çeken veya

Türk Bayraðý çekmesi gerekirken baþka bir devletin bayraðýný çeken geminin kaptaný altý aya kadar
hapis cezasý veya adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

2. Tasdikname veya þahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme
MADDE 948 - (1) 945 inci maddede yazýlý gemiler hariç, gemi tasdiknamesini veya onun

onaylý suretini yahut bayrak þahadetnamesini almaksýzýn Türk Bayraðý çeken geminin kaptaný, dört
aya kadar hapis cezasý veya ikiyüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

(2) Gemi tasdiknamesi veya onun onaylý sureti veya bayrak þahadetnamesini gemide bulundur-
mayan kaptan iki aya kadar hapis cezasý veya yüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek
MADDE 949 - (1) Harp gemileri ile sahil istihkâmlarý önünde ve Türk limanlarýna girerken

veya çýkarken ticaret gemisine bayrak çekmeyen kaptan üç aya kadar hapis veya adlî para cezasýy-
la cezalandýrýlýr.

4. Geminin adýnýn ve baðlama limanýnýn yazýlmamasý
MADDE 950 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin bordasýnýn iki yanýna adýnýn, kýçýna da adý ile bað-

lama limanýnýn usûlüne uygun olarak yazýlmasý yükümlülüðüne uymayan kaptan üç aya kadar ha-
pis cezasý veya adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

II- Ortak hükümler
1. Kusur
MADDE 951 - (1) 947 ilâ 950 nci maddelerde tanýmlanan suçlar dolayýsýyla cezaya hükmolu-

nabilmesi için, fiilin kasten veya taksirle iþlenmesi gerekir.

2. Suçun iþlendiði yer ve iþleyenin vatandaþlýðý
MADDE 952 - (1) 947 ve 948 inci maddelerindeki fiiller yabancý bir ülkede veya açýk deniz-

de bir Türk veya yabancý tarafýndan iþlenmiþ olsa bile cezalandýrýlýr.

E) Tüzük
MADDE 953 - (1) Gemi tasdiknamesiyle bayrak þahadetnamesinin nasýl düzenleneceði, gemi-

nin adýnýn gemi üzerine nasýl yazýlacaðý ve bu Bölüm hükümlerinin uygulama þekli bir tüzük ile be-
lirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemi Sicili

A) Genel hükümler
I- Sicil müdürlükleri ve bölgeleri
MADDE 954 - (1) Türk gemileri için, Denizcilik Müsteþarlýðýnýn uygun göreceði yerlerde ge-

mi sicili tutulur.
(2) Gemi sicilleri, liman baþkanlýðý nezdinde çalýþan sicil müdürlükleri tarafýndan, o yerde gö-

revli deniz ticareti iþlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesinin, bulunmadýðý takdirde as-
liye ticaret mahkemesinin, o da yoksa ticaret davalarýna bakmakla görevli asliye hukuk mahkeme-
sinin gözetimi altýnda tutulur. Bir yerde ticaret davalarýna bakan birden çok mahkeme varsa, gemi
sicilinin tutulmasýný gözetecek mahkemeyi Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler ve Savcý-
lar Yüksek Kurulu belirler.

(3) Türk Medenî Kanununun 1007 nci maddesi gemi sicilleri hakkýnda da geçerlidir.
II- Yetkili sicil müdürlüðü
MADDE 955 - (1) Gemi, baðlama limanýnýn tâbi olduðu sicil müdürlüðünce tescil olunur.
(2) Bir geminin seferleri yabancý bir limandan veya bir kara kentinden yahut bizzat gemiden

yönetildiði takdirde, malik, gemisini dilediði yer siciline tescil ettirebilir.
(3) Malikin, Türkiye’de yerleþim yeri veya ticarî iþletmesi yoksa, bu Kanunda yazýlý haklarý

kullanmak ve görevleri yerine getirmek üzere, sicil müdürlüðüne o bölgede oturan bir temsilci gös-
termesi gereklidir.

III- Tescili caiz gemiler
MADDE 956 - (1) Gemi siciline, 940 ýncý madde gereðince Türk Bayraðýný çekme hakkýna sa-

hip ticaret gemileri ile 935 inci maddenin ikinci fýkrasýnýn (a) ve (c) bentlerinde yazýlý gemiler kay-
dolunur.

IV- Tescili zorunlu gemiler
MADDE 957 - (1) Onsekiz gros tonilâtoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki, tescil

isteminde bulunmak zorundadýr.
V- Tescili caiz olmayan gemiler
MADDE 958 - (1) Türk gemisi olmayan gemilerle, yabancý bir gemi siciline kayýtlý bulunan

Türk gemileri, donanmaya baðlý harp gemileri, yardýmcý gemiler ve devlet, vilayet, belediye ve ben-
zeri kamu tüzel kiþilerine ait münhasýran bir kamu hizmetinin görülmesine özgülenmiþ gemiler
Türk Gemi Siciline tescil olunamaz.

B) Geminin tescili
I- Ýstem
1. Þekli
MADDE 959 - (1) Gemi, ancak malikin veya maliklerinden birinin istemi üzerine gemi sicili-

ne tescil olunur.

(2) Ýstem dilekçeyle yapýlýr.
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2. Ýçeriði
MADDE 960 - (1) Tescil istemiyle birlikte aþaðýdaki hususlar bildirilir:

a) Geminin adý,

b) Türü ve üretilmesinde kullanýlmýþ olan esas malzeme,

c) Baðlama limaný,

d) Yapýldýðý yer ve kýzaktan indiði yýl (belirlenmeleri son derece zor olmamak þartýyla),

e) Resmî ölçme sonuçlarý ve makine gücü,

f) Geminin maliki,

1. Gerçek kiþi ise; adý ve soyadý, TC kimlik numarasý, varsa ticaret unvaný ve kayýtlý bulundu-
ðu ticaret sicili müdürlüðü ile sicil numarasý,

2. Ticaret þirketi ise, þirketin türü, ticaret unvaný ve tescil olunduðu ticaret sicili müdürlüðü ile
sicil numarasý,

3. Diðer tüzel kiþilerden ise, adý ve merkezi,

4. Donatma iþtiraki ise; tacir sýfatýna sahip olduðu takdirde ticaret unvaný ile paydaþ donatan-
larýn ad ve soyadlarý, varsa TC kimlik numarasý ile gemi paylarýnýn miktarý ve varsa gemi müdürü-
nün ad ve soyadý ve TC kimlik numarasý,

g) Ýktisap sebebi,

h) Türk Bayraðýný çekme hakkýna esas oluþturan sebepler,

i) 955 inci maddenin üçüncü fýkrasýnda yazýlý hâlde temsilcinin adý, soyadý, TC kimlik numa-
rasý ve adresi.

3. Belgeler
a) Genel olarak
MADDE 961 - (1) 960 ýncý maddenin birinci fýkrasýnýn (c), (d), (f) ve (g) bentlerinde yazýlý hu-

suslarla makine gücüne ait beyanlarýn doðruluðunun kuvvetle muhtemel olduðunun anlaþýlmasý,
bayrak çekme hakkýnýn dayandýðý olgularla ölçme sonuçlarýnýn belgelenmesi zorunludur.

(2) Gemi yurt içinde henüz resmen ölçülmemiþ ise, mesaha þahadetnamesi yerine geçmek üze-
re Türkiye dýþýnda yapýlmýþ ölçmeye iliþkin belgenin veya onaylý baþka bir belgenin sunulmasý ye-
terlidir.

(3) Gemi tamamen veya kýsmen yurt içinde yapýlmýþsa, yapý hâlindeki gemilere özgü sicilde
kayýtlý bulunup bulunmadýðýna iliþkin yapým yeri sicil müdürlüðünden alýnacak bir belgenin veril-
mesi zorunludur.

b) Yabancý sicile kayýtlý gemiler için
MADDE 962 - (1) Daha önce yabancý bir gemi siciline kayýtlý bulunan bir Türk gemisinin,

Türk Gemi Siciline kaydolabilmesi için artýk yabancý gemi siciline kayýtlý olmadýðýný kuvvetle muh-
temel gösteren belgelerin sicil müdürlüðüne sunulmasý gerekir.

(2) Tescili zorunlu bir gemi, yabancý bir gemi siciline kayýtlý ise malikinin bu kaydý terkin et-
tirmesi ve durumu belgelendirmesi gerekir; imkânsýzlýk hâlinde bundan vazgeçilebilir.
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II- Tescil
1. Tescil edilecek hususlar
MADDE 963 - (1) Bir geminin kaydýnda 960 ýncý maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (g) ve (i)

bentlerinde yazýlý hususlarla ölçmeyi kanýtlayan belgenin niteliði, geminin kaydolunduðu gün ve si-
cil numarasý sicile geçirilir. Geminin malik veya maliklerinin vatandaþlýðý, geminin bir ticaret þir-
ketine, diðer bir tüzel kiþiye veya donatma iþtirakine ait olmasý hâlinde, Türk gemisi sayýlabilmesi
için gerekli nitelikleri taþýdýðý hususu ayrýca sicile kaydedilir. Kayýt, yetkili sicil memuru tarafýn-
dan imzalanýr.

(2) Gemi henüz tescil edilmeden önce herhangi bir kiþi kendisinin malik olduðunu ileri süre-
rek tescil isteminde bulunan kiþinin mülkiyetine itiraz ederse, gemi tescil edilmekle beraber itiraz
eden lehine sicile þerh verilir.

(3) Gemi, yapý hâlindeki gemilere özgü sicile tescil edilmiþse, o sicile kayýtlý bulunan gemi ipo-
tekleri, sahip olduklarý dereceler saklý kalmak þartýyla, gemi siciline resen geçirilir. Geminin tescil
olunduðu, yapý hâlindeki gemilere özgü sicili tutan memura bildirilir.

2. Deðiþiklikler
MADDE 964 - (1) Gemi siciline tescil edilen hususlarda meydana gelen deðiþikliklerin sicile

geçirilmek üzere bir dilekçe ile sicil müdürlüðüne bildirilmesi gerekir.

(2) 941 inci maddenin birinci fýkrasý gereðince Türk Bayraðý yerine diðer bir bayrak taþýmasý-
na izin verilmiþ olan geminin ne süreyle Türk Bayraðý çekemeyeceði sicil müdürlüðüne bildirilir ve
bu husus tescil edilir. Ýzin sona erer veya geri alýnýrsa bu olgu da tescil olunur.

(3) Gemi kurtarýlamayacak þekilde batar veya tamir kabul etmez bir hâle gelir yahut her ne su-
retle olursa olsun Türk Bayraðýný çekme hakkýný yitirirse, bu hususlarýn da gecikmeksizin sicil mü-
dürlüðüne bildirilmesi gerekir.

(4) Birinci ilâ üçüncü fýkralara göre yapýlmasý gereken istemleri gemi maliki ve donatma iþti-
rakinde gemi müdürü de yapmak zorundadýr. Ýstemde bulunmasý gerekenler birden fazla ise bunlar-
dan birinin istemi yeterlidir. Malik birden fazla kiþi tarafýndan temsil edilen bir tüzel kiþiyse ayný
esas geçerlidir.

(5) Deðiþikliðin tesciline 960, 961 ve 963 üncü maddeler nitelikleriyle baðdaþtýðý ölçüde uy-
gulanýr.

C) Silinme
I- Ýstem üzerine
MADDE 965 - (1) Gemi, kurtarýlamayacak þekilde batar veya tamir kabul etmez hâle gelir ya-

hut her ne suretle olursa olsun Türk Bayraðýný çekme hakkýný yitirirse, istem üzerine sicilden kaydý si-
linir. Tescili isteðe baðlý olan gemilerin kaydý malik veya maliklerinin istemi üzerine sicilden silinir.

(2) Geminin tamir kabul etmez hâle gelmesi sebebiyle kaydýnýn silinmesi istendiðinde, sicil
memuru, tescil edilmiþ gemi ipoteði alacaklýlarýný gerektiðinde 966 ncý maddede yazýlý usule göre
yapýlacak ilân ile durumdan haberdâr ederek belirleyeceði uygun bir süre içinde itirazlarýný bildir-
meye çaðýrýr. Süresi içinde bildirilen itirazlarýn yerinde görülmediðine dair mahkemece verilen ka-
rarýn kesinleþmesi üzerine geminin kaydý silinir.
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(3) Gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný yitirirse, kaydý, ancak ipotek alacaklýlarýnýn ve gemi
sicilindeki kayýt ve belgelere göre ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü kiþilerin onayý ile sicil-
den silinebilir. Kaydýn silinmesi istemi ile birlikte onay belgelenmemiþse, geminin Türk Bayraðýný
çekme hakkýný yitirdiði gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur. Bu kayýt, gemi üzerinde tescil edil-
miþ gemi ipotekleri bulunmadýkça, geminin kaydýnýn silinmesi hükmündedir. Þu kadar ki, geminin
cebrî icra yoluyla 940 ýncý maddede yazýlý niteliklere sahip olmayan bir kiþiye satýlmasý hâlinde
1388 inci maddenin ikinci fýkrasý, cebrî icra yurtdýþýnda vuku bulmuþ ise 1350 nci maddenin birin-
ci fýkrasýnýn ikinci ve üçüncü cümleleri hükümleri saklýdýr.

(4) Tescili isteðe baðlý olan gemilere ait kayýtlarýn sadece maliklerinin istemleri üzerine siline-
bilmesi için ipotekli alacaklýlarýn ve gemi sicilinin içeriðine göre ipotek üzerinde hak sahibi olan
üçüncü kiþilerin buna onay vermeleri þarttýr.

II- Resen
1. Genel þartlarý
MADDE 966 - (1) Esaslý þartlarýndan birinin var olmamasý sebebiyle tescili caiz olmayan bir

gemi tescil edilmiþ olur veya 964 üncü maddenin üçüncü fýkrasýnda yazýlý hâllerden birinin ortaya
çýktýðý sicil müdürlüðüne bildirilmezse, 33 üncü madde hükmü uygulanýr. Þu kadar ki; durumun si-
cile kayýtlý diðer hak sahiplerine de bildirilmesi gereklidir. Malik ve diðer hak sahiplerinin kimler
olduðu veya yerleþim yerleri belli deðilse, silinmeye çaðrý ve belirlenen süre, Türkiye Ticaret Sici-
li Gazetesi ile uygun görülen diðer bir gazetede ve varsa þirketin web sitesinde ilân edilir ve ilân
belgesi sicil müdürlüðü ve mahkeme divanhanesine asýlýr.

(2) Geminin kaydý ancak kaçýnma ve itiraz sebeplerinin süresi içinde bildirilmemesi veya bun-
larýn mahkemece yerinde görülmediðine dair verilen kararýn kesinleþmesi hâlinde sicilden silinebi-
lir. Bir ipotekli alacaklý, gemi ipoteðinin hâla var olduðunu ileri sürerek Türk Bayraðýný çekme hak-
kýný yitirmiþ olan bir geminin sicilden silinmesine itiraz ederse, kayýt silinmeyip sadece geminin
Türk Bayraðýný çekme hakkýný yitirdiði tescil olunur.

2. Özel hâller
MADDE 967 - (1) Tescil edilmiþ bir gemi hakkýnda yirmi yýldan beri hiçbir kayýt iþlemi ya-

pýlmamýþ ve Denizcilik Müsteþarlýðýndan alýnan bilgiye göre de geminin artýk var olmadýðýna veya
denizcilikte kullanýlamayacak hâle geldiðine kanaat getirilmiþ olursa, gemi üzerinde ipotek veya in-
tifa hakký tescil edilmiþ bulunmadýðý takdirde, sicil memurunun önerisi üzerine mahkeme 966 ncý
maddede yazýlý usule gerek kalmaksýzýn, gemi kaydýnýn silinmesine resen karar verir.

D) Gemi tasdiknamesi
I- Ýçeriði
MADDE 968 - (1) Sicil müdürlüðü, geminin sicile kaydolunduðuna iliþkin bir gemi tasdikna-

mesi düzenler. Tasdiknameye, sicil kayýtlarý aynen ve tam olarak geçirilir.
(2) Gemi tasdiknamesinde ayrýca geminin tescili için aranan belgelerin ibraz edildiði ve onun

Türk Bayraðýný çekme hakkýna sahip olduðu da gösterilir.
(3) Gemi malikine istemi üzerine gemi tasdiknamesinin onaylý bir özeti verilir. Bu özete yal-

nýz 960 ýncý maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (f) bentlerinde yazýlý hususlarla geminin Türk Bay-
raðýný çekme hakkýna sahip olduðu yazýlýr.
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II- Yeniden düzenlenmesi

MADDE 969 - (1) Yeni bir gemi tasdiknamesinin verilebilmesi için eskisinin ibrazý veya zi-
yaa uðradýðýnýn inandýrýcý bir þekilde ortaya konmasý þarttýr. Gemi tasdiknamesinin onaylý özeti hak-
kýnda da ayný hüküm geçerlidir.

(2) Geminin yabancý ülkede bulunmasý hâlinde sicil müdürlüðü yeni tasdiknameyi, eskisinin
iadesi karþýlýðýnda kaptana verilmek üzere mahallî Türk makamlarýna gönderir.

III- Deðiþiklikler

MADDE 970 - (1) Gemi siciline geçirilen her kayýt gecikmeksizin gemi tasdiknamesine de ya-
zýlýr. Bir gemi payýnýn devrinin sýnýrlanmasýna iliþkin kayýtlar hakkýnda bu hüküm uygulanmaz.

IV- Ýbraz zorunluluðu

MADDE 971 - (1) Gemi siciline tescil olunan hususlarda meydana gelecek deðiþikliklerle ge-
mi mülkiyetinin geçiþi veya bir gemi payýnýn iktisabý hâlinde deðiþikliði istemekle yükümlü olan-
lar, gemi tasdiknamesini ve varsa onaylý özetini sicil memuruna ibraz etmek zorundadýrlar. Gemi
baðlama limanýnda veya sicil müdürlüðünün bulunduðu limanda olduðu sürede kaptan da istemde
bulunmakla yükümlüdür.

(2) 965 inci maddenin birinci ve üçüncü fýkralarýnda yazýlý hâllerde gemi tasdiknamesi ve var-
sa özeti geri alýnarak iptal olunur.

E) Sicil iþlemlerini yaptýrmaya davet

MADDE 972 - (1) Bir hususun gemi siciline kaydýný, kaydýn deðiþtirilmesini veya silinmesini
istemekle yahut bu iþlemlerin yapýlabilmesi için gerekli belgeleri ibraz etmekle yükümlü olan kiþi-
ler, bu iþlemleri gerektiren hususlarý öðrendikten sonra onbeþ gün içinde yükümlülüklerini yerine
getirmedikleri takdirde haklarýnda 33 üncü madde hükmü uygulanýr.

(2) Resen silinmeye iliþkin 966 ncý madde hükmü saklýdýr.

F) Hükümleri

I- Sicilin açýklýðý

MADDE 973 - (1) Gemi sicili açýktýr. Herkes sicil kayýtlarýný inceleyebilir ve giderini ödemek
þartýyla onaylý veya onaysýz örneklerini alabilir.

(2) Haklý bir menfaatinin olduðunu inandýrýcý bir þekilde ortaya koyan bir kiþi, sicil dosyalarý-
ný, bir kaydýn tamamlanabilmesi için gemi sicilinde kendilerine gönderme yapýlan belgeleri ve he-
nüz sonuçlanmamýþ tescil istemlerini de incelemeye ve onlarýn örneklerini almaya yetkilidir.

II- Sicil karineleri

MADDE 974 - (1) Gemi sicilinde malik olarak kayýtlý bulunan kiþi, geminin maliki sayýlýr.

(2) Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteði veya ipotek üzerinde bir hak yahut bir intifa hakký
tescil edilmiþ olan kiþi o hakkýn sahibi sayýlýr.

(3) Tescil olunmuþ bir hak sicilden silinirse o hakkýn artýk var olmadýðý kabul edilir.

(4) Türk Medenî Kanununun 992 nci maddesinin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.
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III- Sicilin gerçek hukukî duruma uygun hâle getirilmesi
MADDE 975 - (1) Gemi sicilinin içeriði; mülkiyet, gemi ipoteði, ipotek üzerindeki bir hak, in-

tifa hakký yahut 983 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesinde yazýlý türden bir tasarruf sý-
nýrlamasý bakýmýndan gerçek hukukî duruma uymadýðý takdirde, hakký tescil edilmemiþ veya yan-
lýþ tescil edilmiþ yahut var olmayan bir hakkýn veya sýnýrlamanýn tescili sonucunda hakký zarara uð-
ramýþ bulunan kiþi, deðiþiklik sonucunda hakký zarara uðrayacak olan kiþiden kaydýn deðiþtirilme-
sine onay vermesini isteyebilir.

(2) Gemi sicili, ancak birinci fýkra gereðince yükümlü olan kiþinin hakký tescil edildikten son-
ra deðiþtirilebilecekse, bu kiþi, istem üzerine hakkýný tescil ettirmek zorundadýr.

(3) Yukarýdaki fýkralarda yazýlý bulunan deðiþikliði isteme haklarý zamanaþýmýna uðramaz.
IV- Ýtirazlar
MADDE 976 - (1) 975 inci maddede yazýlý hâllerde gemi siciline, sicil kaydýnýn doðru olma-

dýðý hakkýnda bir itiraz tescil olunabilir.
(2) Ýtiraz, bir ihtiyatî tedbir kararýna yahut sicildeki kaydýn deðiþtirilmesi sonucunda hakký za-

rar görecek olan kiþinin onayýna dayalý olarak sicile geçirilir. Ýhtiyatî tedbir kararýnýn verilmesinde
hakkýn tehlikede olduðunun inandýrýcý þekilde ortaya konmasý þartý aranmaz.

V- Þerhler
1. Verilebilecekleri hâller
MADDE 977 - (1) Bir gemi veya gemi ipoteði üzerinde bir hakkýn kurulmasýný veya kaldýrýl-

masýný yahut böyle bir hakkýn içeriði veya derecesinin deðiþtirilmesini isteyebilmek hakkýný güven-
ce altýna almak için gemi siciline þerh verilebilir. Gelecekte doðacak veya þarta baðlý bir istem hak-
kýnýn güvence altýna alýnmasý amacýyla gemi siciline þerh verilmesi mümkündür.

(2) Þerhten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapýlacak tasarruflar, þerh ile güvence altýna alý-
nan hakký zarara uðrattýðý ölçüde geçerli deðildir. Tasarrufun cebrî icra veya ihtiyatî haciz yoluyla
yahut iflâs idaresi tarafýndan yapýlmasý hâllerinde de hüküm böyledir.

(3) Þerh ile güvence altýna alýnan hakkýn derecesini belirlemede þerh tarihi esas tutulur.
(4) Hak, þerh verilmek suretiyle güvence altýna alýndýðý ölçüde yükümlünün mirasçýsý, sorum-

luluðunun sýnýrlý olduðunu ileri süremez.
2. Verilmesi
MADDE 978 - (1) Þerh, bir ihtiyatî tedbir kararýna yahut þerh sonucunda gemisi veya hakký

sýnýrlanan kiþinin onayýna dayalý olarak verilir. Ýhtiyatî tedbir kararýnýn verilmesinde hakkýn tehli-
kede olduðunun inandýrýcý þekilde ortaya konmasý þartý aranmaz.

3. Saðladýðý hak
MADDE 979 - (1) Mülkiyetin, gemi ipoteðinin veya ipotek üzerindeki hakkýn yahut bir intifa

hakkýnýn iktisabý, lehine þerh verilen kiþiye karþý geçersiz olduðu takdirde, þerh sahibi, þerh ile gü-
vence altýna alýnan istem hakkýnýn gerçekleþmesi için gerekli olan tescile veya silinmeye onay ver-
mesini iktisap edenden isteyebilir.

(2) Ýstem hakkýnýn bir devir yasaðýyla güvence altýna alýnmýþ olmasý hâlinde de birinci fýkra
hükmü uygulanýr.
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4. Hükümden düþmesi
MADDE 980 - (1) Sicile þerh verilmek suretiyle istem hakký güvence altýna alýnmýþ bulunan

alacaklý belli olmaz ve bir gemi ipoteði alacaklýsýnýn hakkýnýn iptali için 1052 nci maddede belirti-
len þartlar mevcut olursa, alacaklý, ilân yoluyla çaðrýlarak hakkýnýn iptaline karar verilebilir. Ýptale
karar verilmekle þerh de hükümden düþer.

5. Silinmesi
MADDE 981 - (1) Þerh sonucunda gemisi veya hakký sýnýrlandýrýlan kiþi, þerh ile güvence al-

týna alýnan istem hakkýnýn ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsýz kýlan bir def’e sahip bulunduðu
takdirde alacaklýdan þerhin silinmesini isteyebilir.

VI- Ýtiraz veya þerhin kalkmasý
MADDE 982 - (1) Ýtiraz veya þerh bir ihtiyatî tedbir kararýna dayalý olarak tescil edilmiþse,

tedbirin kalkmasý veya düþmesiyle itiraz veya þerh de kalkar.
VII- Sicile güven ilkesi
MADDE 983 - (1) Hukukî bir iþlem ile bir geminin mülkiyetini, intifa hakkýný, gemi ipoteði-

ni veya ipotek üzerindeki bir hakký iktisap eden kiþi lehine gemi sicilinin içeriði, bu haklarla ilgili
olduðu ölçüde doðru sayýlýr; meðerki, iktisap eden kiþi kaydýn doðru olmadýðýný bilmiþ veya bilme-
si gerekmiþ olsun. Hak sahibinin kayýtlý bir hak üzerindeki tasarruf yetkisi belli bir kiþi lehine sýnýr-
lanmýþ ise, bu sýnýrlama iktisap eden hakkýnda ancak gemi sicilinde yazýlý olmasý veya onun sicil
kaydýnýn doðru olmadýðýný bilmesi veya bilmesinin gerekmesi þartýyla hüküm ifade eder.

(2) Hakkýn iktisabý için tescil þart olan hâllerde, kaydýn doðru olmadýðýnýn bilinmesi bakýmýn-
dan tescili istem tarihi asýldýr.

(3) Gemi sicilinde lehine bir hak tescil edilmiþ olan bir kiþiye bu hakký sebebiyle bir edimde
bulunulmasý veya bu kiþinin üçüncü bir kiþi ile, sicile kayýtlý bir hak üzerinde birinci fýkrada yazýlý
olanlar dýþýnda bir tasarruf iþlemi yapýlmasý hâllerinde de yukarýdaki fýkralar hükümleri uygulanýr.

G) Zamanaþýmý
MADDE 984 - (1) Tescil edilmiþ aynî haklardan doðan istem haklarý, tescil devam ettiði süre-

ce zamanaþýmýna tâbi deðildir. Belli zamanda ifasý gerekip de birikmiþ olan edimlerle tazminat
ödenmesine iliþkin istem haklarý bunun istisnasýný oluþturur.

(2) Sicile kayýtlý bir itiraza konu olan haklar da, sicile kayýtlý haklar hükmündedir.
(3) Gemi ipoteðinin tescili, alacak hakkýnda zamanaþýmýnýn iþlemesine engel olur.
H) Kayýt giderleri
MADDE 985 - (1) Aksi kararlaþtýrýlmadýkça gemi veya gemi payý üzerindeki mülkiyetin geçi-

rilmesine veya diðer bir aynî hakkýn kurulmasýna veya devrine iliþkin kayýt giderleri, bunun için ge-
rekli senet ve belge giderleri de dâhil olmak üzere, hakký iktisap edene aittir.

(2) Kendisi ile yükümlü arasýndaki hukukî iliþkiden aksi anlaþýlmadýkça bir kaydýn deðiþtiril-
mesi isteminde bulunan kiþi, deðiþiklik ile bunun için gerekli beyanlarýn giderlerine katlanýr.

Ý) Yapý hâlindeki gemilere özgü sicil
I- Genel olarak
MADDE 986 - (1) Yapý hâlindeki bir gemi, malikin istemi üzerine veya yapý üzerinde bir ge-

mi ipoteðinin kurulmasý yahut yapýnýn ihtiyatî ya da icraî haczi veya tersane sahibinin gemi ipote-
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ðinin kurulmasýna yönelik istem hakkýný güvence altýna almak amacýyla sicile þerh verilmesi söz
konusu olduðu takdirde yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur.

(2) Yapý, yapým yerinin baðlý bulunduðu sicil müdürlüðünce tescil olunur. Yapý, bu sicil mü-
dürlüðünün yetki çevresi dýþýndaki diðer bir yere götürülse de, ayný sicil müdürlüðü yetkili kalýr. Þu
kadar ki; bu müdürlük tarafýndan yeni yapým yerindeki sicil müdürlüðüne yapýnýn kaydedilmiþ ol-
duðu bildirilir.

II- Yapýnýn tescili

1. Tescil istemi

a) Þekli

MADDE 987 - (1) Yapý, malikinin veya kanunî ipotek hakkýný tescil ettirmek isteyen tersane
sahibinin dilekçesi ile yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur.

(2) Ýhtiyatî veya icraî haciz kararý almýþ olan alacaklý da, icra müdürünün yazýsý ile yapýnýn si-
cile kaydýný isteyebilir.

b) Ýçeriði

MADDE 988 - (1) Tescil istemiyle birlikte aþaðýdaki hususlar bildirilir:

a) Yapý hâlinde bulunan geminin türü ile adý veya numarasý veya ayýrdedilebilmesine yarayan
herhangi bir iþareti,

b) Yapým yeri ve geminin yapýldýðý tersane,

c) Maliki.

(2) 1054 üncü maddenin ikinci fýkrasýnda yapý üzerinde gemi ipoteði kurulmasý için gerekli gö-
rülen þartlarýn bulunduðu, yetkili gemi ölçme kurumunun vereceði bir belge ile kanýtlanýr.

2. Tescil

a) Tescil edilecek hususlar

MADDE 989 - (1) Bir yapýnýn kaydýnda, Kanunun 988 inci maddesinin birinci fýkrasýnda ya-
zýlý hususlarla, ikinci fýkrasýnda yazýlý belgenin niteliði ve yapýnýn kaydolunduðu gün sicile geçiri-
lir. Kayýt, yetkili memur tarafýndan imzalanýr.

b) Deðiþiklikler

MADDE 990 - (1) Yapýnýn maliki veya geminin yapýldýðý tersanenin sahibi, tescil edilen hu-
suslarda meydana gelen deðiþiklikleri ve geminin yapýmýnýn tamamlandýðýný, tescil edilmek üzere
bir kayýt dilekçesi ile gecikmeksizin sicil müdürlüðüne bildirmek zorundadýr. Ýstemde bulunmasý
gerekenler birden fazla ise, bunlardan birinin istemi yeterlidir. Malik birden fazla kiþi tarafýndan
temsil edilen bir tüzel kiþi ise ayný esas geçerlidir. Sicile bildirilen hususlarýn belgelendirilmesi ge-
rekir. 972 nci madde hükmü burada da uygulanýr.

(2) Geminin yapýmýnýn tamamlandýðý bildirildikten veya Kanunun 961 inci maddesinin üçün-
cü fýkrasýnda yazýlý belge verildikten sonra, artýk yapý hâlindeki gemilere özgü sicile gemi ipoteði
tescil olunamaz.



---- 790 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

c) Hükümleri
MADDE 991 - (1) Yapý hâlindeki gemilere özgü sicil hakkýnda Kanunun 954 üncü ve 973 ün-

cü maddeleri uygulanýr. Þu kadar ki, sicilin sahifelerinin ve sicil kayýtlarýnýn dayanaklarýný incele-
mek ve örneklerini almak isteyen kiþinin ilgisini ispat etmesi gerekir.

(2) Yapý hâlinde gemilere özgü sicilde lehine bir ipotek hakký tescil edilmiþ olan kiþi yapý ipo-
teði alacaklýsý sayýlýr. Sicilden silinen bir yapý ipoteðinin ise, mevcut olmadýðý kabul edilir.

(3) Kanunun 977 nci ile 983 ilâ 985 inci maddeleri yapý hâlindeki gemilere özgü sicile de uygulanýr.
d) Silme
MADDE 992 - (1) Yapýnýn sicildeki kaydý;
a) Geminin tersane sahibi tarafýndan, yabancý ülkeye teslim edildiðinin bildirilmesi;
b) Yapýnýn maliki ile geminin yapýldýðý tersane sahibinin, kaydýn sicilden silinmesini istemeleri;
c) Yapýnýn harap olmasý;
hâllerinde terkin olunur.
(2) Yapý üzerinde bir ipotek bulunduðu takdirde, birinci fýkranýn (a) ve (b) bentlerinde yazýlý

hâllerde, ipotekli alacaklýnýn ve sicile kayýtlý bulunan diðer hak sahiplerinin kaydýn sicilden silin-
mesine onaylarý da gereklidir.

(3) Yapýnýn tamamlanarak geminin yabancý ülkeye teslim edildiðinin veya harap olduðunun süre-
si içinde bildirilmemesi hâlinde 966 ncý maddedeki usûl uyarýnca yapýnýn kaydý resen sicilden silinir.

J) Sicil memurunun kararlarýna itiraz
MADDE 993 - (1) Sicil memurunun kararlarýna Kanunun 34 üncü maddesine göre itiraz olu-

nabilir.
K) Tüzük
MADDE 994 - (1) Gemi sicilinin kuruluþu ve nasýl tutulacaðý, müdür ve memurlarýnýn sahip

olmalarý gereken nitelikleri, hukukî iliþkilerin nasýl belgelenecekleri ve tescil olunacaklarý, kayýtla-
rýn düzeltilmesi, deðiþtirilmesi ve silinmesine iliþkin tamamlayýcý hükümler tüzük ile belirlenir.

L) Türk Uluslararasý Gemi Sicili
MADDE 995 - (1) “Türk Uluslararasý Gemi Sicili” ile ilgili hükümler saklýdýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mülkiyet ve Diðer Aynî Haklar

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Uygulanacak Hükümler

A) Sicile kayýtlý gemilere
MADDE 996 - (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadýkça, bu Bölüm hükümleri yalnýz Türk

Gemi Siciline kayýtlý bulunan gemiler hakkýnda uygulanýr.
B) Sicile kayýtlý olmayan gemilere
MADDE 997 - (1) Türk Gemi Siciline kayýtlý bulunmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet

ve sýnýrlý aynî haklara, Türk Medenî Kanununun taþýnýrlara iliþkin hükümleri uygulanýr.
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(2) Gemi veya payýnýn devri hâlinde, taraflardan her biri, giderleri karþýlamak þartýyla, kendi-
sine devre iliþkin resmî veya imzasý noterce onaylý bir senet verilmesini isteyebilir.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Mülkiyet

A) Ýktisabý
I- Aslen iktisabý
1. Sahiplenme
MADDE 998 - (1) Sahipsiz bir gemiyi sahiplenme hakký sadece devletindir. Sahipsiz gemi, si-

cil kayýtlarýndan malikinin kim olduðu anlaþýlamayan veya usulüne uygun olarak mülkiyeti terk
edilmiþ olan gemidir.

(2) Devlet kendisini gemi siciline malik olarak tescil ettirmek suretiyle gemi üzerindeki mül-
kiyeti iktisap eder.

2. Olaðan zamanaþýmý
MADDE 999 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin maliki olmadýðý hâlde, gemi siciline malik olarak

tescil edilmiþ bulunan bir kiþi, tescilin en az beþ yýl sürmesi ve bu süre içinde gemiyi davasýz ve ara-
lýksýz bir þekilde aslî zilyet sýfatýyla elinde bulundurmasý þartýyla, geminin mülkiyetini iktisap eder.
Bu süre, malik olmayan kiþinin sicile tescil edildiði tarihten itibaren iþlemeye baþlar. Sürenin hesa-
bý, kesilmesi ve durmasý, Borçlar Kanununun alacak zamanaþýmýna iliþkin hükümlerine tâbidir. Ge-
mi siciline kaydýn doðru olmadýðý yolunda bir itirazýn tescil edilmesi hâlinde itiraz kayýtlý olduðu
sürece zamanaþýmý iþlemez.

(2) Zamanaþýmý için öngörülen þartlarýn gerçekleþmesiyle sicilde geminin maliki olarak gözü-
ken kiþi onun mülkiyetini iktisap eder.

3. Olaðanüstü zamanaþýmý
MADDE 1000 - (1) Sicile kaydý gerekirken kaydedilmemiþ olan bir gemiyi en az on yýl sürey-

le davasýz ve aralýksýz olarak aslî zilyet sýfatýyla elinde bulunduran bir kiþi, geminin, sicile kendi
malý olarak tescil edilmesini isteyebilir.

(2) Sicil kayýtlarýndan malikinin kim olduðu anlaþýlmayan veya en az on yýl önce ölmüþ veya
gaipliðine karar verilmiþ bir kiþi adýna kayýtlý bulunan bir gemiyi, birinci fýkrada yazýlý þartlarla,
elinde bulunduran kiþi de o geminin maliki olarak tescil edilmesini isteyebilir. Zilyetlik süresinin
hesabý, kesilmesi ve durmasý Borçlar Kanununun alacak zamanaþýmýna iliþkin hükümlerine tâbidir.

(3) Tescil ancak mahkeme kararýyla olur. Tescil davasý, geminin kayýtlý olduðu veya kaydedilme-
si gereken sicil müdürlüðüne karþý açýlýr. Mahkeme ilgilileri, en fazla üç aylýk bir süre belirleyerek iti-
razlarýný bildirmeye ilân yoluyla çaðýrýr. Ýtiraz edilmez veya itiraz reddolunursa tescile karar verilir.

(4) Tescile karar verilmeden önce, üçüncü bir kiþi malik sýfatýyla tescil edilir veya üçüncü ki-
þinin mülkiyeti dolayýsýyla sicile, gemi sicilinin doðru olmadýðý yolunda bir itiraz þerhi verilmiþ
olursa, tescil kararý üçüncü kiþi hakkýnda hüküm ifade etmez.

(5) Mahkemece verilen tescil kararýna dayanarak kendisini sicile kaydettirdiði anda aslî zilyet,
geminin mülkiyetini iktisap eder.
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II- Devren iktisabý

1. Devrin þekli

MADDE 1001 - (1) Gemi siciline kayýtlý olan bir geminin devri için, malik ile iktisap edenin,
mülkiyetin iktisap edene devri hususunda anlaþmalarý ve geminin zilyetliðinin geçirilmesi þarttýr.

(2) Mülkiyetin devrine iliþkin anlaþmanýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve imzalarýn noterce onaylý
olmasý gerekir. Bu anlaþma gemi sicil memurunun önünde de yapýlabilir.

2. Devrin kapsamý

MADDE 1002 - (1) Taraflarca aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, iktisap eden, geminin mülkiye-
ti ile birlikte, iktisap anýnda varolan ve devredene ait eklentinin mülkiyetini de kazanýr.

(2) Devir sonucunda, devredene ait olmayan veya üçüncü kiþilere ait haklarla sýnýrlandýrýlmýþ
bulunan eklenti de iktisap edenin zilyetliðine geçerse, Türk Medenî Kanununun 763, 988, 989 ve
991 inci maddeleri uygulanýr. Ýktisap edenin iyiniyeti hususunda zilyetliði elde ettiði an esas alýnýr.

(3) Gemi yolculukta bulunduðu sýrada devredilirse, devredenle iktisap eden arasýndaki iliþki-
lerde bu yolculuðun kâr ve zararý, aksine sözleþme bulunmadýkça iktisap edene aittir.

B) Ziyaý

I- Geminin ziyaý

MADDE 1003 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin kurtarýlamayacak þekilde batmasý, yararlanýlabi-
lir enkaz býrakmaksýzýn harap olmasý, patlamasý ve tahrip edilmiþ olmasý gibi sebeplerden zâyi ol-
masýyla gemi üzerindeki mülkiyet hakký sona erer. Þu kadar ki, malikin; yararlanýlabilir enkaz üze-
rindeki taþýnýr mülkiyeti ile her türlü enkazýn kaldýrýlmasýna, çevrenin korunmasýna ve benzer hu-
suslara iliþkin yükümlülük ve borçlarý devam eder.

II- Terk

MADDE 1004 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin maliki, gemi üzerindeki mülkiyet hakkýndan vaz-
geçtiðini sicil müdürlüðüne bildirerek ve bunu gemi siciline tescil ettirerek geminin mülkiyetini terk
edebilir.

III- Zamanaþýmý

MADDE 1005 - (1) Gemiyi elinde bulunduran aslî zilyet lehine olaðan zamanaþýmý þartlarýnýn
gerçekleþmesi ile önceki malikin mülkiyet hakký sona erer.

(2) Olaðanüstü zamanaþýmýnda gemiyi aslî zilyet sýfatýyla elinde bulunduranýn, 1000 inci mad-
denin üçüncü fýkrasýna göre açtýðý tescil davasý sonucunda tescile karar verilmesiyle, önceki mali-
kin mülkiyet hakký sona erer.

C) Sicile kayýtlý gemi payý ve iþtirak payý üzerinde mülkiyet

I- Ýktisabý

1. Aslen

MADDE 1006 - (1) Sicile kayýtlý gemi payý veya iþtirak payý üzerindeki mülkiyetin aslen ikti-
sabý, sicile kayýtlý gemiler hakkýndaki hükümlere tâbidir.
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2. Devren
a) Devir yoluyla
MADDE 1007 - (1) Sicile kayýtlý gemi payýnýn mülkiyeti, malik ile iktisap edenin bu hususta

anlaþmalarý ile devralana geçer. Anlaþmanýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve imzalarýn noterce onaylan-
masý þarttýr. Bu anlaþma gemi sicil memurunun önünde de yapýlabilir.

(2) Donatma iþtirakinde paydaþ donatanlarýn her biri, iþtirak payýný dilediði anda diðer paydaþ-
larýn onayý olmaksýzýn tamamen veya kýsmen baþkasýna devredebilir. Sicile kayýtlý gemi üzerindeki
iþtirak payýnýn devri, gemi payýnýn devri ve sicile tescili ile olur.

(3) Gemi payý veya iþtirak payýnýn devri sonucunda gemi Türk Bayraðý çekme hakkýný kaybe-
decekse, devir yalnýz bütün paydaþlarýn veya paydaþ donatanlarýn onaylarýyla geçerli olur.

(4) Gemi payý, gemi yolculukta bulunduðu sýrada devredilirse, devrin kapsamý 1002 nci mad-
denin son fýkrasýna göre belirlenir.

b) Ýþtirak payýnýn býrakýlmasý yoluyla
MADDE 1008 - (1) Donatma iþtirakinde; yeni bir yolculuða veya bir yolculuk sonunda gemi-

yi tamir ettirmeye yahut donatma iþtirakinin sorumlu olduðu bir gemi alacaðýnýn ödenmesine karar
verilirse, karara iþtirak etmeyen paydaþ donatanlardan her biri, herhangi bir karþýlýk istemeksizin iþ-
tirak payýný býrakmak suretiyle, kararý yerine getirmek için gereken ödemelerde bulunmaktan kur-
tulabilir.

(2) Bu hakkýný kullanmak isteyen paydaþ donatan; kararýn verildiði tarihten, eðer karar verilir-
ken kendisi veya temsilcisi hazýr bulunmadý ise, kararýn bildirilmesinden itibaren üç gün içinde, no-
ter aracýlýðýyla, paydaþ donatanlara veya gemi müdürüne bildirimde bulunmak zorundadýr.

(3) Býrakýlan iþtirak payý üzerindeki mülkiyet hakký, ikinci fýkra uyarýnca yapýlacak bir býrak-
ma bildirimi ile iþtirak paylarý ölçüsünde öteki paydaþ donatanlara geçer.

II- Ziyaý
MADDE 1009 - (1) Sicile kayýtlý gemi payý ile iþtirak payý üzerindeki mülkiyetin ziyaý, sicile

kayýtlý gemiler hakkýndaki mülkiyetin ziyaý hükümlerine tâbidir.

(2) Ýþtirak payýnýn 1008 inci madde uyarýnca býrakýlmasý hâlinde, usulüne uygun olarak yapý-
lan býrakma bildiriminin gönderildiði anda paydaþ donatanýn iþtirak payý üzerindeki mülkiyet hak-
ký sona erer.

D) Yapý hâlinde bulunan gemiler ve yapý paylarý üzerindeki mülkiyet
I- Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapýlar ve yapý paylarý
MADDE 1010 - (1) Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kayýtlý olmayan yapýlar ve yapý pay-

larý üzerindeki mülkiyetin iktisabý ve ziyaý, sicile kayýtlý olmayan gemiler ve gemi paylarý üzerin-
deki mülkiyetin iktisabý ve ziyaý ile ilgili hükümlere baðlýdýr.

II- Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunan yapýlar ve yapý paylarý
MADDE 1011 - (1) Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kayýtlý yapýlar ve yapý paylarý üzerin-

deki mülkiyetin iktisabý ve ziyaý, sicile kayýtlý gemiler ve gemi paylarý üzerindeki mülkiyetin ikti-
sabý ve ziyaý ile ilgili hükümlere tâbidir.
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Gemi Rehni

A) Sicile kayýtlý olmayan gemiler üzerindeki iþtirak payýnýn rehni
MADDE 1012 - (1) Sicile kayýtlý olmayan bir geminin bir donatma iþtiraki tarafýndan iþletil-

mesi hâlinde, paydaþ donatanlardan her birinin iþtirak payýnýn rehni, Türk Medenî Kanununun ala-
caklar ve diðer haklar üzerindeki rehinlere iliþkin hükümlerine tâbidir.

B) Sicile kayýtlý olan gemilerin rehni
I- Tersane sahibinin ipotek hakký
MADDE 1013 - (1) Tersane sahibi, geminin yapýmý ve onarýmýndan doðan alacaklarý için, o

yapý veya gemi üzerinde, bir ipoteðinin tescilini isteme hakkýna sahiptir. Bu haktan önceden vaz-
geçme geçerli deðildir.

(2) Bu ipoteðin kurulmasý hakkýnda Türk Medenî Kanununun 895 ilâ 897 nci maddeleri uygulanýr.

(3) Gemi ipoteðinin kurulmasýna yönelik istem hakkýný güvence altýna almak için, gemi veya
yapý siciline þerh verilebilir. Geminin yapýmý veya onarýmý henüz tamamlanmamýþsa, bedelin, ta-
mamlanan iþi karþýlayan bir kýsmý ve bedelin kapsamýnda olmayan giderler için bir güvence ipote-
ðinin kurulmasý istenebilir.

II- Gemi ipoteði
1. Niteliði
MADDE 1014 - (1) Bir alacaðý güvence altýna almak için gemi üzerinde ipotek kurulabilir. Ge-

mi ipoteði alacaklýya, alacaðýný, geminin bedelinden alma yetkisini verir. Sicile kayýtlý gemilerin
sözleþmeye dayalý rehni sadece gemi ipoteði yolu ile saðlanýr. Ýleride doðabilecek veya þarta ya da
kýymetli evraka baðlý bir alacak için de ipotek kurulabilir.

(2) Alacaklýlarýn gemi ipoteðinden doðan hakký, sadece alacaða göre belirlenir.

(3) Bir geminin payý ancak gemiye paylý mülkiyet esaslarýna göre malik olan paydaþlardan bi-
rinin payýndan ibaret olmak þartýyla gemi ipoteði ile sýnýrlandýrýlabilir.

(4) Bir geminin bütün paylarý bir malikin elinde bulunduðu sürece bir pay üzerinde gemi ipo-
teði kurulamaz.

2. Kurulmasý
MADDE 1015 - (1) Gemi ipoteðinin kurulmasý için geminin maliki ile alacaklýnýn gemi üze-

rinde ipotek kurulmasý hususunda anlaþmalarý ve ipoteðin gemi siciline tescil edilmesi þarttýr.

(2) Ýpoteðin kurulmasýna iliþkin sözleþmelerin yazýlý þekilde yapýlmasý ve imzalarýnýn noterce
onaylanmasý gerekir. Bu anlaþma gemi sicil memuru önünde de yapýlabilir. Bu þekillerden birine
uygun bir þekilde yapýlmadýkça ipoteðin kurulmasýna dair anlaþma geçerli olmaz.

(3) Tescilden önce anlaþma Kanunun öngördüðü þekilde yapýlmýþ veya malik tarafýndan Gemi
Sicili Nizamnamesi uyarýnca alacaklýya kayda onay verdiði bildirilmiþ ya da sicil müdürlüðüne ka-
yýt dilekçesi verilmiþ olduðu takdirde, ilgililer tescilden kaçýnamazlar.

(4) Bundan sonra, malikin tasarruf ehliyetinin sýnýrlanmasý, sicile bildirilen kayda onayýný ve-
ya kayýt istemini geçersiz duruma getirmez.
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(5) Yabancý bir ülkede iktisap edilip, henüz Türk Gemi Sicili ve Türk Uluslararasý Gemi Sici-
line tescil edilmemiþ olan gemilerde bayrak þahadetnamesine þerh tescil hükmündedir. Geminin tes-
cilinde bu gibi ipotekler resen sicile geçirilir.

(6) Hamiline yazýlý bir tahvile baðlý alacaðý güvence altýna almak amacýyla gemi ipoteði kurul-
masý için malikin sicil müdürlüðüne beyanda bulunmasý ve sicile tescil yeterlidir.

3. Sicile geçirilecek hususlar
MADDE 1016 - (1) Gemi ipoteðinin tescilinde alacaklýnýn adý ve soyadý veya unvaný ile ala-

caðýn Türk Lirasý ile tutarý, konusu para olmayan alacaklarda bunun Türk Lirasý karþýlýðý, alacak fa-
izli ise faiz oraný, diðer ikincil edimler kabul edilmiþse bunlarýn da alacaðýn miktarýnýn belirlendiði
para cinsinden tutarý ve ipoteðin derecesi sicile kaydolunur; her derecenin güvence altýna aldýðý
miktar, rehin konusu alacaðýn belirlendiði para cinsi üzerinden gösterilir. Hakkýn ve alacaðýn içeri-
ðinin belirlenmesine yardým eden diðer hususlarda tescil talepnamesine yollamada bulunulabilir.

(2) Türk Lirasýyla ödenecek borçlarda ipotekli geminin karþýlayacaðý alacak ve ikincil borçla-
rýn miktarý, altýn veya yabancý para ölçüsü ile belirlenebilir.

(3) Alacaðýn miktarý belirli deðil veya deðiþken ise, gerçek miktarý zamanýnda saptamak üze-
re, ipoteðin güvence altýna alacaðý alacak miktarýnýn üst sýnýrý belirlenerek gemi siciline tescil edi-
lir; alacak faizli ise, faizleri de üst sýnýr kapsamýnda sayýlýr.

(4) Yabancý para üzerinden gemi ipoteði kurulabilir. Bu takdirde yabancý para veya Türk para-
sý karþýlýklarýnýn hesabýnda hesap günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnýn döviz alýþ ku-
ru esas alýnýr. Rehin haklarýnýn hangi yabancý para üzerinden kurulabileceði Hazine Müsteþarlýðýn-
ca belirlenir. Ayný derecede birden fazla para türü kullanýlarak gemi ipoteði kurulamaz.

(5) Yabancý para üzerinden kurulan rehne ait derecenin boþalmasý hâlinde, yerine, tescil edile-
ceði tarihteki karþýlýðý Türk parasý veya yabancý para üzerinden rehin kurulabilir. Türk parasý ile ku-
rulmuþ bir rehne ait derecenin boþalmasý hâlinde ise, yerine tescil edileceði tarihteki karþýlýðý ya-
bancý para üzerinden rehin kurulabilir.

(6) Tahvile baðlý bir alacaðý güvence altýna almak için gemi ipoteði kurulacak olmasý hâlinde,
tahvil sayýsý, her tahvilin bedeli ve ayýrt edici iþaretleri gösterilmek suretiyle tüm alacaðýn miktarý
ile ipotek ödüncün tamamý için kurulacaksa, alacaklý yerine, borçlu ile alacaklýlarýn hepsi adýna ha-
reket eden temsilci lehine; ipotek tahvil ihracýný üstlenen bir iþletme için kurulacaksa gemi ipoteði
üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakký da tescil olunur.

(7) Bir poliçeden veya hamiline yazýlý bir senetten ya da ciro yolu ile devri kabil diðer bir se-
netten doðan alacaklarý güvence altýna almak amacýyla gemi ipoteðinin kurulmasýnda, alacaðý son-
radan iktisap edenlerin leh ve aleyhine gemi ipoteði üzerinde belirli tasarruflarda bulunmak ve ipo-
teðin paraya çevrilmesi için yapýlacak takipde alacaklýyý temsil etmek üzere belirlenebilecek tem-
silcinin de sicile kaydý gerekir. Bu temsilcinin yetkileri hususunda tescil talepnamesine gönderme-
de bulunulabilir.

4. Ýpoteðin derecesi
MADDE 1017 - (1) Gemi üzerindeki ipoteklerin dereceleri, Türk Medenî Kanununun taþýn-

maz rehni hakkýndaki hükümlerine göre belirlenir.
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5. Ýpoteðin güvence altýna aldýðý alacak
a) Genel olarak
MADDE 1018 - (1) Ýpotekli gemi Türk Medenî Kanunun 875 inci maddesinin birinci fýkrasýy-

la 876 ncý maddesinde öngörülen alacaklar için güvence saðlar.

(2) Temerrüt þartlarý yalnýz gemi malikine karþý mevcut olduðu takdirde de, ipotek temerrüt fa-
izlerini karþýlar.

b) Faizler
MADDE 1019 - (1) Alacak faizsiz veya faiz oraný o tarihte geçerli asgarî kanunî faiz oranýný

düzenleyen hükümde belirlenen orandan aþaðý ise, ipotek dereceleri eþit olan veya sonradan gelen
hak sahiplerinin onayýna gerek olmaksýzýn bu kanunî faizi de kapsayacak þekilde geniþletilebilir.

(2) Faizin ödeme zamanýnda ve yerinde yapýlacak deðiþiklikler için bu hak sahiplerinin onayý-
na gerek yoktur.

6. Ýpoteðin kapsamý
a) Gemi, gemi payý, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satýþ veya istimval be-

deli ve tazminat istemleri
MADDE 1020 - (1) Ýpoteðin kapsamý hakkýnda Türk Medenî Kanununun 862 ve 863 üncü

maddeleri uygulanýr.

(2) Eklentiler normal bir iþletmenin gereði olarak bu durumdan çýkarýlýr veya alacaklý lehine el
konmazdan önce devredilerek gemiden uzaklaþtýrýlýr ise, ipotek artýk bunlarý kapsamaz.

(3) Bütünleyici parçalar, gemiden geçici bir amaç için olmamak þartýyla ayrýlýp uzaklaþtýrýlýr-
larsa ipotek bunlarý kapsamaz; meðerki uzaklaþtýrýlmadan önce alacaklý lehine gemiye elkonulmuþ
olsun.

(4) Ýstimval edilen geminin bedeli ve gemi malikinin geminin ziyaý veya hasarýndan dolayý
üçüncü þahýslara karþý sahip olduðu tazminat istemleri ipoteðin kapsamýndadýr.

b) Birlikte gemi ipoteðinde birden çok gemi veya gemi payý
MADDE 1021 - (1) Bir alacak için birden çok gemi veya gemi payý ipotek edilmiþse, bunlar-

dan her biri borcun tamamýndan sorumludur.

(2) Alacaklý, her gemi veya pay ancak belirli bir kýsýmdan sorumlu olmak üzere alacaðýný ge-
mi veya paylar arasýnda paylaþtýrabilir. Paylaþtýrma, sicil müdürlüðüne yapýlacak beyan ve tescil ile
gerçekleþir. Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kiþiler varsa onlarýn da onayý gereklidir.

c) Sigorta tazminatý
aa) Kural
MADDE 1022 - (1) Gemi ipoteðinin kapsamýna giren hususlarla ilgili olarak malikin menfa-

atinin, malik veya onun hesabýna bir baþkasý tarafýndan sigorta ettirilmiþ olmasý hâlinde, ipotek, si-
gorta tazminatýný da kapsar.

(2) Ýpotek, sigorta primlerini veya sigorta sözleþmesi gereðince sigortacýya yapýlmasý gereken
baþka ödemelerin yerine getirilmesi için alacaklý tarafýndan harcanan paralarla bunlarýn faizlerini de
güvence altýna alýr.
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(3) Aþaðýdaki hükümler saklý kalmak üzere, Türk Medenî Kanununun rehnedilen alacak ve di-
ðer haklara iliþkin hükümleri burada da uygulanýr; sigortacý gemi siciline kayýtlý ipoteði bilmediði-
ni ileri süremez. Bununla beraber, sigortacý veya sigorta ettiren kiþi, zararýn meydana geldiðini ala-
caklýya bildirmiþ ve bildirimden itibaren iki haftalýk bir süre geçmiþse, sigortacý, tazminatý sigorta-
lýya ödemekle alacaklýya karþý da sorumluluktan kurtulur. Bildirimin yapýlmasý son derece zor ise,
bundan kaçýnýlabilir. Bu takdirde süre, tazminatýn muaccel olduðu tarihten itibaren iþlemeye baþlar.
Süre sona erinceye kadar alacaklý sigortacýya karþý ödemeye itiraz edebilir.

bb) Sigortacýnýn yapacaðý ödemeler
MADDE 1023 - (1) Sigortacý, geminin önceki durumuna getirilmesi veya gemi alacaklýlarýna

verilmesi amacýyla malike tazminat bedeline sayýlmak üzere ödemede bulunmuþ ve bu amaçlara
eriþilmesi güvence altýna alýnmýþ ise, ödeme, ipotekli alacaklýya karþý da geçerli olur.

(2) Gemi önceki durumuna getirildiði veya eklenti olan yeni parçalar yerlerine konulduðu tak-
dirde, sigortacýnýn ipotek alacaklýlarýna karþý olan sorumluluðu sona erer. Malikin bir gemi alacak-
lýsý hakkýna temel oluþturan borçlarýnýn ödenmesi hâlinde, sigortacýnýn malike yapacaðý ödeme, an-
cak gemi alacaklýsý hakkýnýn güvencesini oluþturan unsurlarýn rizikonun gerçekleþmesinden hemen
sonra taþýdýklarý deðer oranýnda sigortacýyý ipotekli alacaklýya karþý sorumluluktan kurtarýr.

cc) Gemi ipoteðinin sigortacýya bildirilmesi
aaa) Bildirim yükümü
MADDE 1024 - (1) Ýpotekli alacaklý ipoteði sigortacýya bildirmiþse, sigorta priminin zamanýn-

da ödenmemesi ve bu yüzden sigorta ettirene bir ödeme süresi belirlenmesi durumunda, sigortacý-
nýn bunu gecikmeksizin alacaklýya bildirmesi gereklidir. Sigorta priminin ödenmemesi nedeniyle
sürenin sonunda sigorta sözleþmesinin feshedilmesinde de, ayný hüküm geçerlidir.

(2) Sigorta sözleþmesinin, feshin bildirimi, cayma veya diðer herhangi bir sebeble süresinden
önce sona ermesi durumunda, sigortacýnýn ipotekli alacaklýya sigorta sözleþmesinin sona erdiðini
veya henüz sona ermemiþse, sona ereceði tarihi bildirmesi gerekir. Ýpotekli alacaklý hakkýnda sigor-
ta sözleþmesinin süresinden önce sona ermesini gerektiren sebepler, ancak bu bildirimden veya ipo-
tekli alacaklýnýn onlarý herhangi bir þekilde öðrendiði tarihten itibaren iki hafta geçmekle hüküm
ifade eder.

(3) Sigorta sözleþmesinin sigorta priminin süresinde ödenmemesi yüzünden feshedilmesi veya
sigortacýnýn iflâsý üzerine son bulmasý hâlinde bu hüküm uygulanmaz.

(4) Sigortacý, sigorta ettiren ile, sigorta bedelini azaltan veya sigortacýnýn sorumlu olduðu teh-
likenin kapsamýný daraltan bir anlaþma yaptýðý takdirde, ikinci fýkranýn birinci cümlesi hükmü kýyas
yoluyla uygulanýr.

(5) Sigorta sözleþmesi, sigorta ettirenin, aþkýn veya çifte sigorta sebebiyle malvarlýðýnda hak-
sýz olarak bir fazlalýk elde etmek kastýyla kurulmuþ olmasý dolayýsýyla geçersiz olursa, sigortacý ge-
mi ipoteðini bildirmiþ olan ipotekli alacaklýya karþý geçersizlik iddiasýnda bulunamaz. Bununla be-
raber, sigortacýnýn ipotekli alacaklýya geçersizliði bildirmesinden veya alacaklýnýn bunu herhangi
bir þekilde öðrenmesinden itibaren iki hafta geçmekle sigorta iliþkisi ipotekli alacaklýya karþý da so-
na ermiþ olur.
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bbb) Birden çok sigortacýnýn varlýðýnda
MADDE 1025 - (1) Gemi birden çok sigortacý tarafýndan müþtereken sigorta edilmiþse 1024

üncü madde gereðince, ipoteðin, malik tarafýndan, alacaklýya jeran olarak gösterilmiþ olan sigorta-
cýya bildirilmesi yeterlidir. Jeran sigortacý, durumu diðer sigortacýlara bildirmekle yükümlüdür.

ccc) Ýpotekli alacaklýnýn yerleþim yerini deðiþtirmesi
MADDE 1026 - (1) Ýpotekli alacaklý, yerleþim yerini deðiþtirip de bunu sigortacýya bildirmez-

se, 1024 üncü madde uyarýnca ona yapýlacak bildirimlerin, sigortacý tarafýndan bilinen son adresi-
ne gönderilmesi yeterlidir. Bildirim, ipotekli alacaklýnýn yerleþim yerini deðiþtirmemiþ olmasý hâlin-
de düzenli hizmet veren bir iletiþim aracýyla yapýlmýþ olsa idi, hangi tarihte onun eline geçecek idiy-
se, o tarihten itibaren hüküm ifade eder.

dd) Sigortacýnýn borcundan kurtulmasý
MADDE 1027 - (1) Sigortacý, sigorta ettirenin veya sigortalýnýn fiili yüzünden, tazminat öde-

me borcundan kurtulsa bile, ipotekli alacaklýya karþý olan borcu varlýðýný sürdürür. Sigortacýnýn ri-
zikonun gerçekleþmesinden sonra sözleþmeden caymasý hâlinde de ayný hüküm geçerlidir.

(2) Sigortacý;

a) Sigorta primi zamanýnda ödenmediði,

b) Gemi, denize ve yola elveriþsiz bir hâlde yola çýktýðý,

c) Gemi bildirilen veya olaðan rotadan ayrýldýðý,

için borcundan kurtulursa, birinci fýkranýn birinci cümlesi uygulanmaz.

ee) Ýpoteðin ödeyen sigortacýya geçmesi
MADDE 1028 - (1) Sigortacý, 1024 üncü maddenin iki ilâ beþinci fýkralarý ile 1027 nci mad-

de gereðince ipotekli alacaklýya ödemede bulunduðu ölçüde, gemi ipoteði kendisine geçer. Þu ka-
dar ki, intikal alacaklýnýn veya sigortacýnýn kendilerine karþý ödeme borcu devam eden ayný derece-
deki veya daha sonra gelen ipotekli alacaklýlarýn zararýna olarak ileri sürülemez.

ff) Sigortacýnýn prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluðu
MADDE 1029 - (1) Sigortacý, muaccel olan sigorta primlerini ve sigorta sözleþmesi gereðin-

ce ona yapýlmasý gereken diðer ödemeleri kanunen reddedebileceði durumlarda bile, bunlarý sigor-
talýdan ve ipotekli alacaklýdan kabul etmeðe zorunludur.

7. Ýpoteðin hükümleri
a) Alacaðýn muaccel olmasýndan önce
aa) Ýpotekli alacaklýnýn haklarý
aaa) Gemi maliki aleyhine
MADDE 1030 - (1) Gemi veya tesisatýnýn kötüleþmesi sonucu olarak ipoteðin saðladýðý güven-

ce tehlikeye düþerse, alacaklý, tehlikeyi gidermesi için malike uygun bir süre verebilir. Bu süre için-
de tehlike giderilmezse, alacaklý derhal ipoteði paraya çevirtmek hakkýný elde eder. Alacak faizsiz
olup henüz muacceliyet kazanmamýþsa, paranýn alýnmasý ile muacceliyet tarihleri arasýndaki zama-
na ait kanunî faiz indirilir.
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(2) Malikin gemiyi iþletme tarzý sonucu olarak, ipoteðin saðladýðý güvenceyi tehlikeye düþüre-
cek þekilde gemi veya tesisatýnýn kötüleþmesinden veya ipotekli alacaklýnýn haklarýnýn baþkaca teh-
likeye girmesinden kaygý duyulur ya da üçüncü kiþiler tarafýndan yapýlacak bu gibi müdahaleye ve
tahribata karþý malik gerekli önlemleri almazsa, alacaklýnýn istemi üzerine mahkeme;

a) 1353 üncü madde uyarýnca geminin ihtiyaten haczine;
b) Gerekli görürse geminin, kaptandan baþka bir güvenilir kiþiye býrakýlmasýna ve
c) Malikin ihtiyatî haczin uygulanmasýndan baþlayarak otuz günlük bir süre içinde gerekli ön-

lemleri almasýna,
karar verir. Bu sürenin sonunda önlemlerin henüz alýnmadýðý veya alýnan önlemlerin yetersiz

kaldýðý anlaþýlýrsa mahkeme, alacaklýya ipoteði derhal paraya çevirme hakký tanýr.
(3) Ýpoteðin kapsamýna giren eklentinin kötüleþmesi veya normal bir iþletmenin gereklerine ay-

kýrý olarak gemiden uzaklaþtýrýlmasý hâli de geminin kötüleþmesi hükmündedir.
bbb) Üçüncü kiþiler aleyhine
MADDE 1031 - (1) Üçüncü kiþinin fiili sebebiyle geminin, ipoteðin saðladýðý güvenceyi teh-

likeye düþürecek derecede kötüleþmesinden kaygý duyulursa, alacaklý, üçüncü kiþi aleyhine ancak
bu fiilin önlenmesi davasýný açabilir.

bb) Malikin haklarý
aaa) Defide bulunma hakký
MADDE 1032 - (1) Ýpotekli geminin maliki, borçlunun alacaklýya karþý sahip olduðu defileri

ipotekli alacaklýya karþý ileri sürebileceði gibi, borçlu, borcuna temel olan hukukî iþlemi feshede-
bildiði sürece alacaklýnýn hakkýný gemiden alabilmesine de engel olabilir. Bunun gibi, borçlu, bor-
cunu alacaklýdan olan muaccel bir alacaðý ile takas etmek olanaðýna sahip bulundukça, gemi mali-
ki ipotekli alacaklýnýn hakkýný gemiden almasýný önleyebilir. Borçlu ölürse malik, mirasçýlarýn borç-
tan ancak sýnýrlý bir þekilde sorumlu olduklarýný ileri süremez.

(2) Malik ayný zamanda borçlu deðilse, borçlunun bir defiden vazgeçmesi ile borçlu o defiyi
ileri sürme hakkýný kaybetmiþ olmaz.

bbb) Alacaðýn muacceliyeti için bildirimde bulunma hakký
MADDE 1033 - (1) Alacaðýn muacceliyet kazanmasý bildirime baðlý ise, bildirim, ancak ala-

caklý tarafýndan malike veya malik tarafýndan alacaklýya yapýlmasý hâlinde, gemi ipoteði hakkýnda
hüküm ifade eder.

(2) Gemi sicilinde malik olarak kayýtlý bulunan kiþi, alacaklý bakýmýndan malik sayýlýr.
ccc) Malike temsilci atanmasý
MADDE 1034 - (1) Malik, alacaklýya ülke içinde bir yerleþim yeri veya bir temsilci gösterme-

miþ ise, geminin tescil edildiði sicilin bulunduðu yer mahkemesi alacaklýnýn istemi üzerine, kendi-
sine bildirimde bulunabileceði bir temsilci atar. Malikin yerleþim yerinin bilinmemesi veya alacak-
lýnýn kendi kusuru olmaksýzýn malikin kim olduðunu bilmemesi hâlinde de ayný hüküm uygulanýr.

b) Alacaðýn muaccel olmasýndan sonra
aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakký
MADDE 1035 - (1) Alacak, malike karþý muacceliyet kazanýr yahut borçlu borcunu ödemek

hakkýna sahip olursa, malik borcu ödeyebilir.
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(2) Malik parayý tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklýnýn hakkýný yerine getirebilir.

bb) Alacaðýn malike geçmesi
MADDE 1036 - (1) Malik ayný zamanda borçlu deðilse, alacaklýnýn hakkýný yerine getirdiði

ölçüde alacak kendisine geçer. Geçiþ, alacaklýnýn zararýna ileri sürülemez.

(2) Borçlunun malik ile olan hukukî iliþkilerinden doðan itiraz haklarý saklýdýr.

(3) Alacak için birlikte gemi ipoteði mevcutsa, 1046 ncý madde hükmü uygulanýr.

cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakký
MADDE 1037 - (1) Alacaklýnýn hakkýnýn yerine getirilmesi karþýlýðýnda malik, gemi sicilinin

deðiþtirilmesi veya gemi ipoteðinin silinmesi için gerekli belgelerin kendisine verilmesini isteyebilir.

8. Gemi ipoteðinin devri ve deðiþtirilmesi
a) Ýpoteðin devri
aa) Genel olarak
MADDE 1038 - (1) Ýpotekle güvence altýna alýnmýþ olan alacaðýn devri ile gemi ipoteði de ye-

ni alacaklýya geçer.

(2) Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrý olarak devredilemez.

(3) Alacaðýn devri için eski ve yeni alacaklýnýn bu hususta yazýlý þekilde anlaþmalarý ve devrin
gemi siciline tescili þarttýr.

(4) Üst sýnýr ipoteðinde alacak, alacaðýn devrine iliþkin genel hükümlere göre de devredilebi-
lir. Bu takdirde gemi ipoteði alacak ile birlikte geçmez.

(5) Emre veya hamile yazýlý bir senede baðlanmýþ alacaklar, gemi ipoteði ile güvence altýna
alýnmýþsa, alacaðýn devri bu alacaklarýn baðlý olduklarý senetlerin devri hakkýndaki hükümlere tâbi-
dir. Bu takdirde, gemi ipoteði de alacak ile birlikte geçer.

(6) Ýpotek ile güvence altýna alýnmýþ bir borcu ödemesi sebebiyle, malike veya onun hukukî se-
leflerine rücu hakkýna sahip olduðu oranda gemi ipoteði, gemi maliki olmayan borçluya geçer.

bb) Ýtiraz ve defiler
MADDE 1039 - (1) Malikin, eski alacaklý ile arasýnda mevcut hukukî iliþkiye dayanarak gemi

ipoteðine karþý ileri sürebileceði bir itiraz veya defi, yeni alacaklýya karþý da ileri sürülebilir. Gemi
siciline güvenle ilgili 983 üncü maddenin birinci ve ikinci fýkrasý, 975 ve 976 ncý maddelerle 985 nci
maddenin son fýkrasý hükümleri, bu defi ve itiraz hakkýnda da geçerlidir.

(2) Alacak, malikin devri öðrendiði üç aylýk takvim döneminden veya bunu izleyen üç aylýk
takvim döneminden daha geç bir tarihte muaccel olmayan faiz veya diðer ikincil edimlere iliþkin
ise, alacaklý, birinci fýkrada yazýlý defilere karþý sicile güven ilkesinin saðladýðý korumadan yararla-
namaz. Üç aylýk dönemler, takvim yýlýnýn baþýndan itibaren hesap olunur.

cc) Devri genel hükümlere tâbi alacaklar
MADDE 1040 - (1) Birikmiþ faizlere, diðer ikincil edimlere, bildirim ve takip giderlerine ve-

ya 1022 nci maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hususlara iliþkin alacaklarýn devri ve malik ile yeni
alacaklý arasýndaki hukukî iliþki, alacaðýn devrine iliþkin genel hükümlere tâbidir.
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(2) Yukarýda yazýlý alacaklar hakkýnda gemi siciline güvenle ilgili 983 üncü maddenin birinci
ve ikinci fýkralarý uygulanmaz.

b) Ýpoteðin deðiþtirilmesi
aa) Ýpoteðin içeriðinin deðiþtirilmesi
MADDE 1041 - (1) Gemi ipoteðinin içeriðinin deðiþtirilmesi için malik ile alacaklý arasýnda

bu hususta imzalarý noterce onaylý bir anlaþma yapýlmasý veya gemi sicili müdürü önünde anlaþma-
larý ve deðiþikliðin gemi siciline tescili gereklidir. Tescile 1016 ncý maddenin birinci fýkrasý hükmü
uygulanýr.

(2) Gemi ipoteði üçüncü bir kiþinin hakký ile sýnýrlandýrýlmýþ bulunuyorsa, deðiþikliðe o kiþi-
nin de onayý gerekir. Onay, sicil müdürlüðüne veya deðiþikliðin lehine verileceði kiþiye karþý beyan
edilmelidir. Onaydan rücu edilemez.

bb) Ýpoteðin derecesinin deðiþtirilmesi
MADDE 1042 - (1) Yeni bir gemi ipoteði kurulurken tescil edilmiþ bir gemi ipoteðinin dere-

cesenin bu ipotek lehine deðiþtirilebilmesi için, gemi maliki ile derecesi deðiþtirilen ipotek alacak-
lýsýnýn, imzalarý noterden onaylý bir sözleþme yapmalarý veya gemi sicili müdürü önünde anlaþma-
larý ve bu durumun gemi siciline tescili gereklidir.

(2) Mevcut gemi ipoteklerinin derecelerinin sonradan deðiþtirilebilmesi için, derecesi ilerleyen
ipotek hakký sahibi ile derecesi düþen ipotek hakký sahibinin, imzalarý noterce onaylý bir sözleþme
yapmalarý ya da gemi sicili müdürü önünde anlaþmalarý, malikin buna onay vermesi ve durumun
gemi siciline tescili þarttýr. Deðiþme sonucunda derecesi düþen ipotek üzerinde hak sahibi kiþiler
varsa bunlarýn da onaylarý gerekir.

(3) Ýpotekli alacaðýn taksimi hâlinde, kýsmî ipoteklerin kendi aralarýndaki derecelerini deðiþtir-
mek için malikin onayý aranmaz.

(4) Derece deðiþikliði, dereceleri deðiþtirilen ipotekler arasýnda bulunan ipoteklere zarar vermez.
cc) Ýpotekli alacaðýn yerine baþka bir alacaðýn konulmasý
MADDE 1043 - (1) Ýpotekle güvence altýna alýnmýþ alacak yerine baþkasý konulabilir. Bunun

için alacaklý ile malikin imzalarý noterce onaylý bir sözleþme yapmalarý veya gemi sicili müdürü
önünde anlaþmalarý ve durumun gemi siciline tescili þarttýr. Ýpotek üzerinde hak sahibi üçüncü kiþi-
ler varsa, onlarýn da onaylarý gerekir. 1016 ncý madde burada da uygulanýr.

(2) Yeni alacaðýn sahibi, eski ipotekli alacaklý deðilse, birinci fýkrada yazýlý anlaþmaya onun da
katýlmasý gerekir.

9. Gemi ipoteðinin sona ermesi
a) Sebepleri
aa) Alacakla birlikte ipoteðin de düþmesi sonucunu doðuran sebepler
aaa) Alacaðýn düþmesi
MADDE 1044 - (1) Alacaðýn sona ermesi ile ipotek de düþer. Kanundaki istisnalar saklýdýr.
(2) Alacaklý ve borçlu sýfatlarýnýn ayný kiþide birleþmesi, alacaðýn ödenmesi hükmündedir.
(3) Gemi maliki olmayan borçlu, alacaðýn bir kýsmýný öderse, gemi ipoteðinin alacaklý üzerin-

de kalan kýsmý borçluya geçenden sýra itibarýyla önce gelir.
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(4) Gemi maliki olmayan borçlu ödeme sonucunda ipoteði iktisap eder veya ayný sebebten do-
layý gemi sicilinin düzeltilmesinde menfaati bulunursa, alacaklýdan sicilin düzeltilmesi için gerekli
belgeleri kendisine vermesini isteyebilir.

(5) Malik, bir baþkasýna karþý, alacaðýn düþmesi hâlinde gemi ipoteðini de sildirmeyi üstlenir-
se, silinmeyi istemek hakkýnýn güvence altýna alýnabilmesi için gemi siciline þerh verilebilir.

bbb) Alacaklý ve malik sýfatlarýnýn birleþmesi
MADDE 1045 - (1) Gemi ipoteði ile mülkiyetin ayný kiþide birleþmesi ile ipotek düþer.
(2) Borçlu, gemi malikinden baþka bir kiþi olduðu veya alacak üzerinde bir rehin veya intifa

hakký bulunduðu takdirde ipotek devam eder. Þu kadar ki, gemi maliki alacaklý sýfatý ile geminin
paraya çevrilmesini isteyemez ve faiz alacaklarý için gemi güvence oluþturmaz.

ccc) Birlikte gemi ipoteðinde malikin alacaklýya ödemede bulunmasý
MADDE 1046 - (1) Alacaklýya ödemede bulunan gemi maliki, diðer ipotekli gemilerden biri-

nin malikine veya onun hukukî seleflerine rücu hakkýna sahip bulunduðu oranda o malikin gemisi
üzerindeki ipotek hakkýný kazanýr. 1045 inci maddenin ikinci fýkrasý gereðince devam eden ipotek-
le iþbu ipotek birlikte ipotek teþkil eder.

(2) Kýsmen ödeme hâlinde, alacaklý üzerinde kalan ipotek, birinci fýkra ile 1045 inci maddenin
ikinci fýkrasý gereðince malike geçen ipoteklerden sýra itibarýyla önce gelir.

(3) Alacaðýn malike devri veya alacaklý ve borçlu sýfatlarýnýn malikin kiþiliðinde birleþmesi,
alacaðýn malik tarafýndan ödenmesi hükmündedir.

(4) Alacaklýnýn hakkýný cebrî icra yoluyla ipotekli gemilerden birinden almasý durumunda bi-
rinci fýkranýn birinci cümlesi hükmü uygulanýr.

ddd) Birlikte gemi ipoteðinde ipoteðin borçluya geçmesi
MADDE 1047 - (1) Birlikte gemi ipoteðinde borçlu, 1038 inci maddenin altýncý fýkrasýnda ya-

zýlý hâlde, ipotekli gemilerden yalnýz birinin malikine veya onun hukukî seleflerine rücu hakkýna sa-
hip olursa, ancak bu gemi üzerindeki ipotek kendisine geçer; diðer gemiler üzerindekiler düþer.

eee) Alacaklýnýn gemi malikine karþý sahip olduðu istem hakkýnýn zamanaþýmýna uðramasý
MADDE 1048 - (1) Gemi sicilinden haksýz yere silinmiþ sözleþmesel ipoteklerle tescil edilme-

miþ bulunan kanunî ipotekler, alacaklýnýn gemi malikine karþý sahip olduðu istem hakkýnýn zama-
naþýmýna uðramasý ile düþer.

bb) Sadece ipoteðin düþmesi sonucunu doðuran sebepler
aaa) Taraflarýn anlaþmasý
MADDE 1049 - (1) Ýpotekli alacaklý ile gemi malikinin, ipoteðin kaldýrýlmasý hususunda

1015 inci maddenin ikinci fýkrasýnda öngörüldüðü þekilde anlaþmalarý ve ipotek kaydýnýn gemi si-
cilinden silinmesi ile ipotek sona erer. Þu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kiþiler varsa onlarýn
da onaylarý þarttýr.

bbb) Alacaklýnýn feragati
MADDE 1050 - (1) Ýpotek, alacaklýnýn ondan vazgeçmesi ve bunun üzerine sicilden ipotek

kaydýnýn silinmesi ile düþer. Þu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kiþiler varsa onlarýn da onay-
larý þarttýr.
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(2) Malik, ipoteðin ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsýz kýlan bir defe sahip bulunduðu tak-
dirde, alacaklýdan ipotekten vazgeçmesini isteyebilir.

(3) Vazgeçme beyaný imzasý noterce onaylý bir senetle veya sicil müdürlüðü önünde olur.

(4) Alacaklý ipotekten vazgeçmek veya diðer bir ipoteðe öncelik hakký tanýmak suretiyle borç-
luyu ipotekten hakkýný almak olanaðýndan yoksun býraktýðý oranda borçlu borcundan kurtulur.

ccc) Ýpoteðin süresinin dolmasý
MADDE 1051 - (1) Belli bir süre için kurulan ipotek, bu sürenin dolmasý ile düþer.

cc) Mahkemece ipoteðin düþmesine karar verilmesi
aaa) Alacaklýnýn belli olmamasý hâlinde
MADDE 1052 - (1) Alacaklýnýn kim olduðu bilinmiyorsa, gemi siciline ipotekle ilgili olmak

üzere yapýlan son kayýttan itibaren on yýl geçtiði ve alacaklýnýn hakký bu süre içinde malik tarafýn-
dan Borçlar Kanununun 133 üncü maddesi gereðince zamanaþýmýný kesecek tarzda tanýnmýþ olma-
dýðý takdirde, alacaklý ilân yoluyla çaðrýlarak ipoteðin düþmesine karar verilebilir. Vadeli alacaklar-
da bu süre, vadenin dolmasýndan önce iþlemeye baþlamaz.

(2) Düþme kararýnýn verilmesiyle ipotek sona erer.

bbb) Paranýn tevdii hâlinde
MADDE 1053 - (1) Malik, alacaklýnýn alacaðýný ödeme veya feshi bildirme hakkýna sahip olur

ve alacak tutarýný, geri almak hakkýndan vazgeçerek, alacaklýnýn adýna tevdi ederse, belli olmayan
alacaklý ilân yoluyla çaðrýlarak ipoteðin düþmesine karar verilebilir. Faizler ancak miktarý sicile ge-
çirilmiþ ise, tevdi olunur; düþme kararýnýn verilmesinden önceki üç yýla ait faizler tevdi edilmez.

(2) Alacaklý, Borçlar Kanununun tevdi ile ilgili hükümlerine göre daha önce hakkýný almýþ sa-
yýlmadýkça düþme kararýnýn verilmesi ile borç ödenmiþ sayýlýr.

(3) Alacaklý daha önce tevdi yerine baþvurmadýðý takdirde, tevdi edilen bedel üzerindeki hak-
ký düþme kararýnýn verilmesinden itibaren on yýl geçmekle sona erer. Bu hâlde tevdi eden kiþi, tev-
di sýrasýnda geri almak hakkýndan vazgeçmiþ olsa bile, tevdi ettiði bedeli geri alabilir.

III- Yapý hâlindeki gemiler üzerinde ipotek
1. Konusu
MADDE 1054 - (1) Yapý hâlindeki gemiler üzerinde de ipotek kurulabilir.

(2) Omurgasýnýn konulduðu andan kýzaktan indirilinceye kadar, görünebilecek bir yerine ad ve
numara konulmak suretiyle yapýnýn açýk ve sürekli bir þekilde ayýrt edilmesi gerçekleþtirildiði an-
dan itibaren yapý hâlindeki gemi üzerinde ipotek kurulabilir.

(3) Onsekiz gros tonilâtodan ufak yapýlar üzerinde ipotek kurulamaz.

2. Kurulmasý
MADDE 1055 - (1) Yapý hâlindeki gemi üzerinde ipotek yapý maliki ile alacaklýnýn yapý üze-

rinde ipotek kurulmasý hususunda anlaþmalarý ve ipoteðin yapý hâlindeki gemilere özgü sicile tes-
cili ile kurulur. Ýpoteðin kurulmasýna iliþkin anlaþmanýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve imzalarýnýn no-
terce onaylanmasý þarttýr. Bu anlaþma gemi sicil müdürü önünde de yapýlabilir.
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3. Kapsamý
MADDE 1056 - (1) Yapý hâlindeki gemi, yapýmýn her aþamasýnda ipoteðin kapsamýndadýr. Ya-

pý hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, 1020 nci maddede yazýlý þeylerle yapý malikinin mülkiyeti-
ne girmemiþ olan kýsýmlar dýþýnda, tersanede bulunup yapýmda kullanýlacak olan ve bunun için iþa-
retlenmiþ bulunan kýsýmlarý da kapsar.

(2) Yapý hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, sigorta tazminatýný ancak ipoteðin kapsamýna gi-
ren hususlar üzerindeki malikin menfaatinin malik veya onun hesabýna bir baþkasý tarafýndan ayrý-
ca sigorta ettirilmiþ olmasý hâlinde kapsar.

4. Derecesi
MADDE 1057 - (1) Yapý üzerinde kurulan gemi ipoteði, yapýmý tamamlandýktan sonra eski de-

recesiyle gemi üzerinde kalýr.
5. Uygulanacak hükümler
MADDE 1058 - (1) Yapý hâlindeki gemiler üzerindeki ipotekle ilgili özel hükümler saklý kal-

mak üzere, 1014 ilâ 1053 üncü maddeler hükümleri bu tür ipoteklere de uygulanýr.
DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Ýntifa Hakký
A) Kurulmasý
MADDE 1059 - (1) Sicile kayýtlý gemiler üzerinde intifa hakký kurulabilir.
(2) Ýntifa hakký, aksi kararlaþtýrýlmadýkça, sahibine üzerinde kurulduðu gemiden tam yararlan-

ma yetkisini saðlar.
(3) Sözleþmesel intifa hakkýnýn kurulmasýnda 1015 inci madde hükmü uygulanýr.
B) Uygulanacak hükümler
MADDE 1060 - (1) Sicile kayýtlý gemi üzerindeki intifa hakký Türk Medenî Kanununun taþýn-

mazlar üzerindeki intifa hakký hükümlerine tâbidir.
(2) Ýntifa hakký ile gemi ipotekleri arasýndaki iliþkiler Türk Medenî Kanununun 869 uncu mad-

desi hükmüne tâbidir. Ayný tarihle kaydedilmiþ bulunan haklar ayný derecededir. Gemi ipoteðinin
derecelerinin deðiþtirilmesi ve ipoteðin malike karþý alacaklýya saðladýðý haklarýn zamanaþýmýna uð-
ramasý ile ilgili hükümler burada da uygulanýr.

ÝKÝNCÝ KISIM
Donatan ve Donatma Ýþtiraki

A) Donatan
I- Tanýmý
MADDE 1061 - (1) Donatan, gemisini menfaat saðlamak amacýyla suda kullanan gemi mali-

kine denir.
(2) Kendisinin olmayan bir gemiyi menfaat saðlamak amacýyla suda kendi adýna bizzat veya

kaptan aracýlýðýyla kullanan kiþi, üçüncü kiþilerle olan iliþkilerinde donatan sayýlýr. Malik, geminin
iþletilmesinden dolayý gemi alacaklýsý sýfatýyla bir istemde bulunan kiþiyi, bu iþletilme malike kar-
þý haksýz ve alacaklý da kötüniyet sahibi olmadýkça, hakkýný istemekten engelleyemez.
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II- Gemi adamlarýnýn kusurlarýndan doðan sorumluluðu
MADDE 1062 - (1) Donatan, gemi adamlarýnýn, zorunlu danýþman kýlavuzun veya isteðe bað-

lý kýlavuzun görevlerini yerine getirirken iþledikleri kusur sonucunda üçüncü kiþilere verdiði zarar-
lardan sorumludur. Ancak donatan, yolculara ve yükle ilgili kiþilere karþý, taþýyanýn gemi adamlarý-
nýn kusurundan doðan sorumluluðuna iliþkin hükümlere göre sorumlu olur.

(2) Donatanýn, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduðu sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasýna
iliþkin uluslararasý sözleþmelerden doðan sorumluluðunu sýnýrlandýrma hakký saklýdýr.

III- Yetkili mahkeme
MADDE 1063 - (1) Donatan aleyhine, bu sýfatý dolayýsýyla, herhangi bir alacaktan dolayý ge-

minin baðlama limaný mahkemesinde dava açýlabilir.
B) Donatma iþtiraki
I- Tanýmý
MADDE 1064 - (1) Birden çok kiþinin paylý mülkiyet þeklinde malik olduklarý bir gemiyi,

menfaat saðlamak amacýyla aralarýnda yapmýþ olduklarý sözleþme gereðince, hepsi adýna ve hesabý-
na suda kullanmalarý hâlinde donatma iþtiraki vardýr.

(2) Tek baþýna bir geminin maliki veya iþletme hakkýna sahip olan ticaret þirketleri veya diðer
tüzel kiþiler hakkýnda donatma iþtirakine iliþkin hükümler uygulanmaz.

II- Ýþtirakin tescili
MADDE 1065 - (1) Donatma iþtirakinin kurulmasýný izleyen onbeþ gün içinde iþtirakin ticaret

ve gemi sicillerine tescili gerekir.
(2) Ticaret ve gemi sicillerine,
a) Paydaþ donatanlarýn adlarý, yerleþim yerleri ve vatandaþlýklarý,
b) Ýþtirakin unvaný ve merkezi,
c) Ýþtirakin konusu,
d) Her paydaþ donatanýn gemi payýnýn miktarý ve
e) Ýþtiraki temsile yetkili kiþilerin ad ve soyadlarý ile bunlarýn yalnýz baþlarýna mý yoksa birlik-

te mi imza atmaya yetkili olduklarý
kaydedilir.
III- Paydaþ donatanlar arasýndaki iliþkiler
MADDE 1066 - (1) Paydaþ donatanlar arasýndaki hukuk iliþkiler ile donatma iþtirakinin tem-

sili, paydaþlar arasýndaki sözleþme hükümlerine tâbidir. Sözleþmede hüküm bulunmayan durumlar-
da, aþaðýdaki maddeler uygulanýr.

IV- Ýþtirakin yönetimi ve temsili
1. Kararlar
MADDE 1067 - (1) Ýþtirakin iþleri paydaþ donatanlarýn oy çoðunluðu ile verecekleri kararlara

göre yürütülür. Her paydaþ donatanýn sahip olduðu oy hakký, onun gemideki payý veya paylarýnýn
miktarýna göre belirlenir. Kararýn lehinde oy verenlerin, tüm paylarýn yarýsýndan fazlasýna sahip ol-
malarý hâlinde oy çoðunluðu gerçekleþmiþ sayýlýr.
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(2) Donatma iþtiraki sözleþmesinin deðiþtirilmesine iliþkin veya bu sözleþmeye aykýrý ya da iþ-
tirakin amacýna yabancý kararlar oybirliði ile alýnýr.

2. Gemi müdürü

a) Atanmasý ve görevden alýnmasý

MADDE 1068 - (1) Donatma iþtirakinin iþlerinin görülmesi için oy çoðunluðu ile bir gemi mü-
dürü atanabilir. Paydaþ donatanlardan olmayan bir gemi müdürünün atanmasý için oy birliði þarttýr.

(2) Gemi müdürü, sözleþmeden doðan tazminat istem hakký saklý kalmak üzere, her zaman oy
çoðunluðuyla görevden alýnabilir.

(3) Gemi müdürünün atanmasý ve görevden alýnmasý ticaret ve gemi sicillerine tescil olunur.

b) Yönetim yetkisi

MADDE 1069 - (1) Gemi müdürünün yönetme hakký 1070 inci maddeye tâbidir. Ancak, ola-
ðanüstü tamirler veya kaptanýn atanmasý ve görevden alýnmasý için önceden donatma iþtirakinin ka-
rarýnýn alýnmasý gerekir.

(2) Gemi müdürü, iþtirak tarafýndan yetkilerinin kapsamýna getirilen sýnýrlamalara uymakla yü-
kümlüdür. Bunun dýþýnda alýnan kararlara göre hareket etmek ve bu kararlarý uygulamak zorundadýr.

c) Temsil yetkisi

aa) Kapsamý

MADDE 1070 - (1) Gemi müdürü, bu sýfatla iþtirakin olaðan iþlerinin gerektirdiði bütün iþlem-
leri ve hukuk tasarruflarý üçüncü kiþilerle yapmaya ve bu iþler dolayýsýyla ödenen paralarý toplama-
ya yetkilidir. Gemi müdürünün temsil yetkisine, özellikle geminin donatýlmasýna ve bakýmýna iliþ-
kin iþlem ve tasarruflar ile navlun sözleþmelerinin yapýlmasý ve geminin, navlunun, donatma gider-
lerinin ve müþterek avaryadan doðan alacaklarýn sigorta ettirilmesi dâhildir.

(2) Gemi müdürü, kaptaný atamaya ve görevden almaya yetkilidir. Kaptan, sadece gemi müdü-
rünün emir ve talimatlarýna uymakla yükümlü olup; paydaþ donatanlardan herhangi birinin verece-
ði talimata uymak zorunda deðildir.

(3) Gemi müdürü bu madde uyarýnca yapmaya yetkili olduðu iþlerden doðan uyuþmazlýklar do-
layýsýyla açýlan davalarda ve giriþilen takiplerde iþtiraki temsile de yetkilidir.

(4) Gemi müdürü, kendisine ayrýca özel bir yetki verilmedikçe, iþtirak veya paydaþ donatanlar-
dan birinin veya birkaçýnýn adýna kambiyo taahhüdünde bulunamayacaðý veya ödünç para alamaya-
caðý gibi gemi veya gemi paylarý üzerinde bunlarý satmak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta da bu-
lunamaz.

bb) Hükümleri

MADDE 1071 - (1) Gemi müdürünün bu sýfatla kanun yetkileri çerçevesinde yaptýðý hukuk iþ-
lemlerden doðan bütün hak ve borçlar iþtirake aittir.

cc) Sýnýrlandýrýlmasý

MADDE 1072 - (1) Gemi müdürünün kanun temsil yetkisinin sýnýrlandýrýlmasý, donatma iþti-
raki tarafýndan ancak iþlemin yapýldýðý anda bunu bilen üçüncü kiþilere karþý ileri sürülebilir.
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d) Yükümlülükleri
aa) Özen yükümlülüðü
MADDE 1073 - (1) Gemi müdürü, donatma iþtirakinin iþlerini yaparken tedbirli bir donatanýn

özenini göstermek zorundadýr.
bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüðü
MADDE 1074 - (1) Gemi müdürü, iþtirak iþlerine iliþkin ayrý bir defter tutmaya ve iþtirak iþleri

dolayýsýyla aldýðý belgeleri ve verdiði belgelerin suretlerini düzenli bir þekilde saklamak zorundadýr.
cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüðü
MADDE 1075 - (1) Gemi müdürü, paydaþ donatanlardan her birine, istemi üzerine, donatma iþti-

rakine ait iþler hakkýnda bilgi vermek ve iþtirake ait bütün defterlerle belgeleri göstermek zorundadýr.
(2) Donatma iþtirakinde gemi müdürünün hesap vermesine her zaman karar verilebilir. Gemi

müdürünün verdiði hesabýn çoðunluk tarafýndan onaylanmasý ve gördüðü iþlerin uygun bulunmasý,
bu karara karþýoy verenlerin itiraz haklarýný düþürmez.

V- Kazanca ve zarara katýlma
MADDE 1076 - (1) Ýþtirakin kazancý ve zararý, paydaþ donatanlara gemideki paylarýna göre

daðýtýlýr.
(2) Kazanç ve zarar hesabý ile kazancýn daðýtýlmasý takvim yýlý sonunda yapýlýr.
VI- Giderlere katýlma
MADDE 1077 - (1) Paydaþ donatanlardan her biri iþtirakin giderlerine, özellikle geminin do-

natýlmasý ve tamiri giderlerine, gemideki paylarý oranýnda katýlmak zorundadýr.
(2) Paydaþ donatanlardan biri kendisine düþen gider payýný ödemez ve bu para diðer paydaþ do-

natanlar tarafýndan onun hesabýna avans olarak verilirse, borçlu paydaþýn temerrüt faizi ödeme yü-
kümlülüðü, avanslarýn verildiði tarihten itibaren baþlar. Avansýn ödenmesinin, borçlu paydaþa ait
gemi payý veya paylarý üzerinde, avans veren paydaþ donatanlar bakýmýndan doðurduðu sigortala-
nalabilir menfaatin sigorta ettirilmesi hâlinde, sigorta giderleri de borçlu paydaþ donatana ait olur.

VII- Paydaþ donatanlarýn kiþiliðinde deðiþiklik
MADDE 1078 - (1) Paydaþ donatanlardan birinin kiþiliðinde meydana gelecek bir deðiþiklik,

donatma iþtirakinin devamýna engel olmaz.
(2) Paydaþ donatanlardan hiçbiri iþtirakten çýkarýlamaz.
VIII- Paydaþ donatan olan kaptan
MADDE 1079 - (1) Kaptan paydaþ donatanlardan biri ise, iþine onayý olmaksýzýn son verildi-

ðinde, paydaþ donatanlarla yaptýðý sözleþme gereðince iþtirakte donatan sýfatýyla sahip olduðu pa-
yýn, diðer donatanlar tarafýndan, bilirkiþilerce biçilecek deðerinin ödenmesi suretiyle satýn alýnma-
sýný isteyebilir. Kaptan, haklý bir sebep olmaksýzýn istemini ileri sürmekte gecikirse, hakký düþer.

IX- Paydaþ donatanlarýn sorumluluðu
1. Ýþtirakin borçlarýndan dolayý üçüncü kiþilere karþý sorumluluðu
MADDE 1080 - (1) Deniz alacaklarýndan sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasýyla ilgili hükümler

saklý kalmak üzere, paydaþ donatanlar, iþtirakin borçlarýndan dolayý üçüncü kiþilere karþý kiþisel
olarak ve fakat iþtirak paylarý oranýnda sorumludurlar.
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2. Ýþtirak payýnýn devredilmiþ olmasý hâlinde
MADDE 1081 - (1) Ýþtirak payýný devreden paydaþ donatan, iktisap edenle birlikte devri diðer

donatanlara veya gemi müdürüne bildirmedikçe, onlarla olan iliþkilerinde paydaþ donatan sayýlýr ve
bu bildirimden önce doðan bütün borçlardan dolayý onlara karþý paydaþ donatan sýfatýyla sorumlu
olmakta devam eder. Ýþtirak payýný iktisap eden kiþi de, iktisap anýndan itibaren diðer paydaþ dona-
tanlarla olan iliþkilerinde paydaþ donatan sýfatý ile sorumlu olur.

(2) Donatma iþtiraki sözleþmesi hükümleri ile, iþtirak tarafýndan verilen kararlar ve giriþilmiþ
iþler, devredeni ne ölçüde baðlýyorsa, iktisap edeni de o ölçüde baðlar. Ýktisap edenin tekeffül baký-
mýndan devredene karþý sahip olduðu haklar saklý kalmak þartýyla, diðer paydaþ donatanlar, devre-
denin paydaþ donatan sýfatýyla devrettiði payýna iliþkin olmak üzere ona düþen borçlarý, iktisap ede-
ne karþý da takas edebilirler.

(3) Birinci ve ikinci fýkra hükümleri, bir iþtirak payýnýn cebr icra yolu ile iktisabý hâlinde de uy-
gulanýr.

X- Sona ermesi
1. Sona erme sebepleri
a) Fesih kararý
MADDE 1082 - (1) Donatma iþtiraki, çoðunluk kararý ile fesih olunabilir. Geminin devri hak-

kýndaki karar da, iþtirakin feshi kararý hükmündedir.

b) Çýkmak isteyen ortaðýn fesih istemi
MADDE 1083 - (1) Paydaþ donatanlardan her biri, haklý bir sebebe dayanarak iþtirakten çýk-

masýna izin verilmesini isteyebilir. Ýþtirakten çýkmasýna izin verilmeyen paydaþ donatan, haklý se-
beplere dayanarak mahkemeden iþtirakin feshini isteyebilir.

(2) Dürüstlük kurallarýna göre paydaþ donatanýn iþtirakte kalmasýný ondan beklenilemeyecek
derecede zorlaþtýran olaylar haklý sebep sayýlýr. Sadece çýkmak isteyen paydaþ donatanýn kiþiliðini
ilgilendiren ve diðer paydaþ donatanlardan hiçbiri için sözleþmeye aykýrýlýk oluþturmayan olaylar,
haklý sebep olarak kabul edilemez.

(3) Mahkeme haklý sebebi kanýtlanmýþ görürse, davacýnýn iþtirak payýna bilirkiþilerce biçilecek
olan deðerin diðer paydaþ donatanlar tarafýndan ödenip devralýnmasý için onlara uygun bir süre ve-
rir. Her paydaþ donatanýn, davacý paydaþ donatanýn payýný, kendi payý oranýnda devralmak hakký
vardýr. Mahkemece verilen süre içinde davacý paydaþ donatanýn payý devralýnmadýðý takdirde, mah-
keme iþtirakin feshine karar verir.

(4) Bu madde hükümlerinin paydaþ donatanlar aleyhine deðiþtirilmesi sonucunu doðuran söz-
leþme þartlarý geçersizdir.

c) Ýþtirakin iflâsý
MADDE 1084 - (1) Donatma iþtiraki hakkýnda iflsýn açýlmasýyla da iþtirak sona erer.

2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller
MADDE 1085 - (1) Paydaþ donatanlardan birinin ölümü veya iflâsý, donatma iþtirakinin sona

ermesine sebep olmaz.
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XI- Tasfiye
MADDE 1086 - (1) Donatma iþtirakinin feshi yahut geminin devri kararlaþtýrýlmýþsa, gemi

açýk arttýrmayla satýlýr ve iþtirak tasfiye olunur. Geminin tamir kabul etmez veya tamire deðmez bir
hâlde bulunduðu mahkeme kararýyla saptanmadýkça, satýþ, ancak gemi baðlama limanýnda veya bir
Türk limanýnda bulunup da yerine getirmekle yükümlü olduðu bir navlun sözleþmesiyle henüz bað-
lý bulunmadýðý bir sýrada yapýlabilir. Satýþ þekli ve þartlarý paydaþ donatanlarýn hepsinin onaylarýy-
la verecekleri bir kararla deðiþtirilebilir.

(2) Satýþ þekli ve þartlarý veya tasfiye memurunun atanmasý hususunda paydaþ donatanlarýn uz-
laþamamalarý veya feshe mahkemece karar verilmiþ olmasý hâlinde, mahkeme gemiyi satmak ve iþ-
tiraki tasfiye etmek üzere bir tasfiye memuru atar. Bu memurun haklarý, görevleri ve sorumluluðu
hakkýnda kollektif þirket tasfiye memurlarý hakkýndaki hükümler kýyas yoluyla uygulanýr.

XII- Yetkili mahkeme
MADDE 1087 - (1) Paydaþ donatanlar aleyhine bu sýfatlarý dolayýsýyla diðer paydaþ donatan-

lar veya üçüncü kiþiler tarafýndan herhangi bir alacaktan dolayý geminin baðlama limaný mahkeme-
sinde dava açýlabilir.

(2) Davanýn paydaþ donatanlardan biri veya birkaçý aleyhine açýlmýþ olmasý hâlinde de ayný hü-
küm uygulanýr.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kaptan

A) Özen yükümlülüðü
MADDE 1088 - (1) Kaptan, bütün iþlerinde, özellikle ifasý kendisine düþen sözleþmelerin ye-

rine getirilmesinde tedbirli bir kaptan gibi hareket etmek zorundadýr.
B) Sorumluluðu
MADDE 1089 - (1) Kaptan, kusuruyla yol açtýðý zararlardan, özellikle bu Kýsým ile diðer Ký-

sýmlarda belirtilen görevlerini yapmamasýndan doðacak zararlardan dolayý, yolcular da dâhil, gemi
ve eþyayla ilgili herkese karþý sorumludur.

(2) Donatanýn emrine uymasý kaptaný sorumluluktan kurtarmaz.
(3) Durumu bilerek kaptana emir vermiþ olan donatan da sorumludur.
(4) Kaptanýn, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduðu sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasýna

iliþkin uluslararasý sözleþmelerden doðan sorumluluðunu sýnýrlandýrma hakký saklýdýr.
C) Görevleri
I- Geminin elveriþliliði ile ilgili olarak
1. Geminin denize ve yola elveriþli olup olmadýðýna dikkat etme
MADDE 1090 - (1) Kaptan; yola çýkmadan önce geminin denize ve yola elveriþli olmasýna ve

gemiye, gemi adamlarýna ve yüke ait belgelerin gemide bulunmasýna dikkat etmek zorundadýr.
2. Geminin yüklemeye ve boþaltmaya elveriþli olup olmadýðýna dikkat etme
MADDE 1091 - (1) Kaptan; yükleme ve boþaltma araçlarýnýn kullanýlma amaçlarýna uygun du-

rumda olmasýna ve istifin, özel istifçiler tarafýndan yapýlsa bile, denizcilikte geçerli olan kurallara
uygun bir þekilde gerçekleþtirilmesine dikkat etmek zorundadýr.
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(2) Kaptan; denizcilikte geçerli olan kurallar uyarýnca, geminin aþýrý derecede yüklenmemesi-
ne; gerekli safranýn gemide bulunmasýna ve geminin ambarlarýnýn taþýnacak olan eþyayý kabule ve
korumaya elveriþli düzen ile de donatýlmýþ olmasýna dikkat etmek zorundadýr.

II- Yabancý mevzuata uyma

MADDE 1092 - (1) Kaptan; yabancý bir ülkede bulunduðu sýrada o ülke devletinin mevzuatý-
na, özellikle güvenlik, vergi ve gümrük kurallarýna uymamasýndan doðan zararlarý tazmin ile yü-
kümlüdür.

(2) Kaptan, gemisine harp kaçaðý niteliðine sahip olduðunu bildiði veya bilmesi gereken eþya-
yý yüklemesi sebebiyle ortaya çýkan zararý da tazmin ile yükümlüdür.

III- Yola çýkma

MADDE 1093 - (1) Kaptan, gemi kalkmaya hazýr olunca, elveriþli ilk fýrsatta yola çýkmak zo-
rundadýr.

(2) Kaptan, hastalýk veya diðer bir sebepten dolayý gemiyi yönetemeyecek durumda olsa bile,
geminin kalkmasýný veya yolculuðun devamýný, uygun görülemeyecek bir þekilde geciktiremez.
Böyle bir durumda kaptan, durumun gereklerine göre donatandan talimat almasý mümkünse, vakit
geçirmeden ona engelleri bildirip talimat gelinceye kadar gereken önlemleri almak; aksi takdirde
yerine baþka bir kiþiyi kaptan olarak býrakmak zorundadýr. Kaptan, seçiminde kusurlu olmadýkça,
kendisine vekâlet eden kaptanýn fiillerinden dolayý sorumlu tutulamaz.

IV- Gemide hazýr bulunma

MADDE 1094 - (1) Yükleme baþladýktan boþaltma bitinceye kadar zorunlu bir sebep bulun-
madýkça kaptan, ikinci kaptanla birlikte ayný zamanda gemiden ayrýlamaz. Kaptan ayrýlmak zorun-
da kalýrsa, ayrýlmadan önce zabitler veya tayfalar arasýndan uygun birisini yerine vekil býrakmakla
yükümlüdür.

(2) Bu hüküm, geminin güvenli olmayan bir limanda veya demirleme yerinde bulunduðu za-
manda, yükleme baþlamadan önce ve boþaltma bittikten sonra da uygulanýr.

(3) Kaptan, yakýn bir tehlikenin varolmasý hâlinde veya gemi denizde bulunduðu sýrada, gemi-
den ayrýlmasýný haklý gösteren bir zorunluluk olmadýkça, gemide kalmakla yükümlüdür.

V- Kaptanýn gemi zabitlerine danýþmasý

MADDE 1095 - (1) Kaptan, bir tehlikenin varlýðý hâlinde, gemi zabitlerine danýþmaya gerek
görse bile, onlarýn verdikleri kararla baðlý olmayýp alacaðý önlemlerden daima kendisi sorumlu olur.

VI- Gemi jurnali

1. Tutma yükümlülüðü

MADDE 1096 - (1) Her gemide gemi jurnali denilen bir defter tutulur. Bu deftere her yolculuk-
ta eþya veya safranýn yüklenmeye baþlanmasý anýndan itibaren geçecek belli baþlý olaylar yazýlýr.

(2) Gemi jurnali, kaptanýn gözetimi altýnda, ikinci kaptan tarafýndan ve onun özrü hâlinde biz-
zat kaptan veya kaptanýn gözetimi altýnda olmak þartýyla yetkin bir gemi adamý tarafýndan tutulur.

(3) Bir liman içinde yolculuk yapan küçük gemilerde jurnal tutmak yükümlülüðü yoktur.
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2. Ýçeriði
MADDE 1097 - (1) Gemi jurnaline engel olmadýkça aþaðýdaki hususlar günü gününe yazýlýr:
a) Meteorolojik veriler, özellikle hava ve rüzgâr durumu,
b) Geminin izlediði rota ve aldýðý yol,
c) Geminin bulunduðu enlem ve boylam dairesi,
d) Sintinelerdeki su yüksekliði,
e) Ýskandil edilen su derinliði,
f) Kýlavuz alýnmasý ve kýlavuzun gemiye girdiði ve ayrýldýðý saatler,
g) Gemi adamlarý arasýndaki deðiþiklikler,
h) Gemi veya eþyanýn uðradýðý bütün kazalar ve bunlarýn ayrýntýlý açýklamasý,
i) Gemide iþlenen suçlar ve Nüfus Kanunu hükümleri saklý kalmak üzere, gemideki doðum ve

ölüm olaylarý.
(2) Gemi jurnali kaptan ve ikinci kaptan tarafýndan imzalanýr.
VII- Deniz raporu
1. Düzenlenmesi istemine yetkili olanlar
MADDE 1098 - (1) Kaptan, yolculuk sýrasýnda gemiyi veya taþýnan eþyayý ilgilendiren veya

baþkaca bir maddî zarar doðurmasý mümkün olan bir kaza meydana geldiðinde, gemi zayi olsa bi-
le, bir deniz raporu düzenlenmesini isteme yetkili kiþilerce kendisinden istendiði takdirde buna zo-
runludur. Deniz raporunun düzenlenmesini donatan veya ilgisi olduðunu ispat eden herkes isteye-
bilir. Deniz raporunun, vakit kaybetmeksizin aþaðýda belirtilen yerlerde düzenlenmesi istenebilir:

a) Varma limanýnda ve eðer varma limaný birden çok ise, kazadan sonra varýlan ilk limanda,
b) Gemi tamir edildiði veya eþya boþaltýldýðý takdirde barýnma limanýnda,
c) Yolculuk geminin batmasý yüzünden veya diðer bir sebepten varma limanýna ulaþmadan bi-

ter ise, kaptanýn veya ona vekâlet eden kiþinin uðradýðý ilk elveriþli yerde.
(2) Kaptan, ölür veya deniz raporu düzenlettiremeyecek bir hâlde bulunursa, gemide kaptan-

dan sonra, en yüksek rütbeli zabit tespit yaptýrmak zorundadýr.
(3) Denizde can ve mal koruma hakkýndaki mevzuat hükümleri saklýdýr.
(4) Deniz raporu, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde mahkemelerce düzenlenir. Diðer yerler-

de Türk Bayraklý gemiler için yerel mevzuat hükümleri saklý kalmak üzere Türk konsolosluklarý de-
niz raporu düzenler.

2. Tespit edilecek konular
MADDE 1099 - (1) Yolculuðun önemli olaylarý, özellikle kazalar ve zararýn önüne geçilmesi ve-

ya azaltýlmasý için alýnan önlemler tam ve açýk olarak mahkemece veya konsoloslukça tespit edilir.
3. Usul
MADDE 1100 - (1) Tespit için kaptan, bütün gemi adamlarýnýn ad ve soyadlarýný gösteren bir

cetvel, gemi jurnali ve olayla ilgili mevcut diðer belgelerle birlikte 1098 inci maddede belirtilen
mahkemeye veya konsolosluða baþvurur.
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(2) Baþvuru üzerine mahkeme veya konsolosluk, tespit için mümkün olduðu kadar yakýn bir
gün belirler ve bunu uygun olan bir þekilde ilân eder. Ancak, gecikmesinde sakýnca görülen hâller-
de ilândan vazgeçilebilir.

(3) Gemi veya yükle ilgili olanlarla kaza ile ilgili diðer kiþiler, mahkemede veya konsolosluk-
ta bizzat bulunabilecekleri gibi, bir vekil de bulundurabilirler.

(4) Kaptan, gemi jurnaline dayalý olarak gerekli açýklamalarda bulunur. Gemi jurnali, mahke-
meye veya konsolosluða getirilemiyorsa veya tutulmasý zorunlu deðilse, bu hâllerin sebebleri bildi-
rilmelidir.

(5) Hâkim veya konsolos, gerek gördüðünde gemi adamlarýndan mahkemeye gelmemiþ olan-
larý dinleyebileceði gibi, olaylarýn yeterince anlaþýlmasý için kaptan ve diðer gemi adamlarýna iste-
diðini de sorabilir.

(6) Kaptan, diðer gemi adamlarý ve olayla ilgisi bulunanlara doðru söylemeleri gerektiði ihtar
olunur.

4. Tutanaðýn aslýnýn saklanmasý

MADDE 1101 - (1) Tutanaðýn aslý mahkemece veya konsoloslukça saklanýr. Ýlgililerden iste-
yenlere onaylanmýþ örnekleri verilir.

VIII- Donatanýn menfaatlerini koruma

MADDE 1102 - (1) Kaptan, gemi zayi olsa bile, gerektiði sürece donatanýn menfaatlerini ko-
rumakla yükümlüdür.

D) Kanundan doðan temsil yetkisi

I- Donatanýn temsilcisi sýfatýyla

1. Kapsamý

a) Gemi baðlama limanýnda bulunduðu sýrada

MADDE 1103 - (1) Gemi henüz baðlama limanýnda bulunduðu sýrada kaptanýn yapmýþ oldu-
ðu hukukî iþlemler, donataný baðlamaz; meðerki, kaptan kendisine ayrýca verilmiþ özel bir yetkiye
dayanarak hareket etmiþ veya borç diðer özel bir sebepten doðmuþ olsun.

(2) Kaptan baðlama limanýnda da gemi adamý tutmaya yetkilidir.

b) Gemi baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada

MADDE 1104 - (1) Gemi baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada kaptan bu sýfatla geminin
donatýlmasýna, yakýt ve kumanyasýna, gemi adamlarýna, geminin denize, yola ve yüke elveriþli bir
hâlde tutulmasýna ve genel olarak yolculuðun güvenli bir þekilde sürdürülmesine iliþkin her türlü iþ-
lem ve tasarruflarý üçüncü kiþilerle donatan adýna yapmaya yetkilidir.

(2) Taþýma sözleþmeleri yapmak ve görevlerine giren hususlarda dava açmak da kaptanýn yet-
kisi kapsamýndadýr.

(3) Yabancý bayraklý gemilerde, geminin malikine veya kiracýsýna açýlacak her türlü dava veya
takip, onlar hakkýnda geçerli olmak üzere kaptana da yöneltilebilir.
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c) Kredi iþlemleri
MADDE 1105 - (1) Kaptan, ancak gemiyi korumak veya yolculuðu yapmak için zorunluluk

bulunmasý hâlinde ve bu gereksinimlerin karþýlanabilmesi için gerekli olan miktarda ödünç para ve-
ya veresiye mal almaya ve benzeri kredi iþlemlerini yapmaya yetkilidir.

(2) Birinci fýkrada kaptanýn yapmaya yetkili olduðu belirtilen iþlemlerin geçerliði, onun seçti-
ði iþlemin amaca uygun veya bu iþlemle saðlanan para veya diðer þeylerin fiilen geminin korunma-
sý veya yolculuk yapmak için kullanýlmýþ olup olmamasýna baðlý deðildir. Üçüncü kiþi, kaptanýn
yetkisiz olduðunu veya saðlanan krediyi baþka bir amaçla kullanma niyetinin bulunduðunu biliyor-
sa yahut bunlarý bilmemesi aðýr bir ihmal oluþturuyorsa, kaptanýn yaptýðý iþlem donataný baðlamaz.

(3) Kaptanýn kambiyo taahhütlerinden dolayý donatanýn kiþisel olarak sorumlu tutulmasý, ona
donatan tarafýndan açýk bir temsil yetkisi verilmiþ bulunmasýna baðlýdýr.

2. Temsil yetkisinin sýnýrlandýrýlmasý
MADDE 1106 - (1) Kaptanýn kanundan doðan temsil yetkisini sýnýrlandýrmýþ olan donatan, bu

sýnýrlandýrmalara kaptanýn uymadýðýný, sadece bunlarý bilen kiþilere karþý ileri sürebilir.

3. Fesihten sonra kaptanýn yetkilerinin kaldýrýlmasý
MADDE 1107 - (1) Kaptanla yaptýðý sözleþmenin feshini bildiren donatan, onun feshi bildirim

süresi içinde, yetkilerini kullanmasýný yasaklayabilir.

4. Kaptanýn vekâletsiz iþ görmesi
MADDE 1108 - (1) Vekâleti olmadan donatan hesabýna kendi parasýndan avans veren veya

kendi adýna borçlanan kaptan, donatandan olan tazminat alacaðý bakýmýndan üçüncü kiþilerden fark-
lý bir hakka sahip deðildir.

5. Donatanýn kaptanýn yaptýðý iþlemlerden doðan sorumluluðu
MADDE 1109 - (1) Donatan, kaptanýn onun adýna hareket ettiðini bildirerek veya bildirmeye-

rek, gemiyi sevk ve idare eden kiþi sýfatýyla kanunî yetkileri dâhilinde yaptýðý hukukî iþlemlerden
dolayý üçüncü kiþilere karþý hak iktisap eder ve borç altýna girer.

(2) Kaptan, ifasýný ayrýca üstlenmedikçe veya kanunî yetkilerini aþmadýkça, yapmýþ olduðu iþ-
lemlerden dolayý þahsen borç altýna girmez. Kaptanýn 1088 ve 1089 uncu maddelerden kaynakla-
nan sorumluluðu saklýdýr.

6. Kaptanýn donatana karþý hak ve yükümlülükleri
MADDE 1110 - (1) Donatan tarafýndan sýnýrlandýrýlmýþ olmadýkça, kaptan ile donatan arasýn-

daki iliþkilerde de kaptanýn yetkilerinin kapsamý, 1103 ilâ 1105 inci maddelerde yer alan hükümle-
re tâbidir.

(2) Kaptan; donatana geminin durumu, yolculuk sýrasýnda meydana gelen olaylar, yaptýðý sözleþ-
meler ve açýlan davalar hakkýnda düzenli þekilde bilgi vermekle yükümlü olduðu gibi, þartlar elver-
dikçe bütün önemli iþlerde, özellikle 1105 inci maddede yazýlý durumlarda, yolculuðun deðiþtirilmesi
veya kesilmesi gerektiðinde ve olaðanüstü tamirler ile alýmlarda ondan talimat istemek zorundadýr.

(3) Kaptan, elinde donatana ait yeterli miktarda para bulunsa bile, olaðanüstü tamirleri ve alým-
larý, ancak zorunluluk hâlinde yapabilir.
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(4) Kaptan, donatana geminin baðlama limanýna dönüþünde ve onun her isteyiþinde hesap ver-
meye zorunludur.

(5) Kaptan, taþýtandan, yükletenden ve gönderilenden ödül veya tazminat gibi her ne ad altýnda
olursa olsun navlun dýþýnda aldýðý bütün paralarý da, donatanýn hesabýna alacak yazmak zorundadýr.

II- Kendi hesabýna gemiye eþya yükleme yasaðý

MADDE 1111 - (1) Kaptan, donatanýn muvafakati olmaksýzýn kendi hesabýna gemiye eþya
yükleyemez. Bu yasaða uymadýðý takdirde, kaptan bu gibi yolculuklarda benzer eþya için, yükleme
yerinde ve zamanýnda istenebilecek en yüksek navlunu donatana ödemeye zorunludur. Donatanýn
kaptanýn ödediði navlunun karþýlamadýðý zararý için tazminat isteme hakký saklýdýr.

III- Yükle ilgili olanlarýn menfaatlerini koruma yükümlülüðü

1. Genel olarak

MADDE 1112 - (1) Kaptan, yolculuk esnasýnda yükle ilgili olanlarýn menfaati gereði eþyanýn
en iyi þekilde korunmasý için mümkün olan özeni göstermekle yükümlüdür.

(2) Kaptan, bir zararýn önüne geçilmesi veya azaltýlmasý için özel önlemlerin alýnmasý gerekti-
ðinde, yükle ilgililerin menfaatlerini göz önünde bulundurmaya ve mümkünse talimatlarýný almaya
ve durumun gereðine göre bu talimatlarý yerine getirmeye zorunludur. Talimat alýnmasý mümkün ol-
madýðý takdirde, kaptan kendi takdirine göre hareket eder; ancak yükle ilgili olanlarý, bu gibi du-
rumlardan ve alýnan önlemlerden gecikmeksizin bilgilendirmek için üzerine düþeni yapar.

(3) Kaptan, bu gibi durumlarda eþyayý tamamen veya kýsmen boþaltmaya ve eþyanýn bozulma-
sý yüzünden veya diðer sebeplerden ileri gelebilecek büyük bir zararýn baþka surette önüne geçile-
meyeceði anlaþýlýyorsa, eþyayý satmaya; korunmasý yahut daha ileri götürülmesi için gereken para-
yý saðlamak için rehnetmeye yetkilidir.

(4) Kaptan, yükle ilgili olanlarýn zamanýnda bizzat yapabilecek durumda olmamalarý koþuluy-
la, eþyanýn ziyaýndan ve hasara uðramasýndan doðan istem haklarýný, mahkemelerde veya mahkeme
dýþýnda kendi adýna kullanmaya yetkilidir.

2. Rotadan sapma

MADDE 1113 - (1) Yolculuðun izlenen rota üzerinde sürdürülmesini umulmayan bir durum
engellerse, kaptan durumun gereklerine ve olanaklar çerçevesinde uygulamaya zorunlu olduðu ta-
limata göre, yolculuða, baþka bir rota üzerinde devam edebileceði gibi kýsa veya uzun bir süre için
ara verebilir veya kalkma limanýna geri dönebilir.

(2) Taþýma sözleþmesinin sona ermesi hâlinde kaptan, 1211 inci madde hükümlerine göre
hareket eder.

3. Eþya üzerinde tasarruf yetkisi

a) Genel olarak

MADDE 1114 - (1) 1112 nci maddede yazýlý hâller dýþýnda kaptan, ancak yolculuðun devamý
için zorunluluk bulunduðu takdirde, eþya üzerinde onu satmak, rehnetmek veya kullanmak suretiy-
le tasarrufta bulunabilir.
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b) Müþterek avarya hâlinde
MADDE 1115 - (1) Kaptan, para gereksinimi müþterek avaryadan kaynaklanmýþ olup da bunu

karþýlamak için deðiþik önlemlerden birine baþvurabilecek durumda bulunuyor ise, bunlardan ilgi-
lilere en az zarar verecek olanýný seçmek zorundadýr.

c) Diðer hâllerde
MADDE 1116 - (1) Müþterek avarya hâli bulunmadýðý takdirde, kaptan, sadece, para gereksi-

niminin baþka yolla karþýlanmasý olanaðý yoksa veya diðer önlemlerin alýnmasý donatan yönünden
katlanýlamayacak bir zararýn doðmasýna sebebiyet verecekse eþyayý satabilir, rehnedebilir veya di-
ðer bir þekilde eþya üzerinde tasarrufta bulunabilir.

d) Kaptanýn iþlemlerinin donataný baðlamasý
MADDE 1117 - (1) Kaptan eþya üzerinde 1116 ncý maddede yazýlý olduðu þekilde tasarruf ettiði

takdirde, donatan, bundan zarar gören yükle ilgili kiþilerin uðradýklarý zararý tazmin ile yükümlüdür.

(2) Donatanýn ödeyeceði tazminat hakkýnda 1186 ncý madde hükmü uygulanýr. Eþyanýn satýþý
sonucunda elde edilen net satýþ bedeli 1186 ncý maddede yazýlý deðeri geçerse, onun yerine net sa-
týþ bedeli geçer.

4. Dýþ iliþkide iþlemlerin geçerliði
MADDE 1118 - (1) Kaptanýn, 1112 nci, 1114 üncü, 1115 inci ve 1117 nci maddelere göre yap-

týðý hukukî iþlemlerin geçerli olup olmadýðý, 1105 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre belirlenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Deniz Ticareti Sözleþmeleri
BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Gemi Kira Sözleþmeleri
A) Tanýmý ve türleri
MADDE 1119 - (1) Gemi kira sözleþmesi öyle bir sözleþmedir ki, bununla kiralayan, belirli bir

süre için geminin kullanýlmasýný, kira bedeli karþýlýðýnda, kiracýya býrakmayý üstlenir.

(2) Kiralayanýn, gemi ile birlikte gemi adamlarýný da kiracýnýn emrine vermeyi üstlenmesi, söz-
leþmenin niteliðini deðiþtirmez.

B) Gemi kira senedi
MADDE 1120 - (1) Gemi kira sözleþmesinin taraflarýndan her biri, giderini vermek koþuluy-

la, sözleþme þartlarýný içeren bir gemi kira senedi (gemi kira çarter partisi) düzenlenmesini ve ken-
disine verilmesini isteyebilir.

C) Sicile þerh
MADDE 1121 - (1) Sözleþmede aksi kararlaþtýrýlmadýkça, taraflar, gemi kira sözleþmelerinin

Türk Gemi Siciline veya 941 inci maddenin üçüncü fýkrasý gereðince Denizcilik Müsteþarlýðý tara-
fýndan tutulan özel sicile þerhini isteyebilirler.

(2) Bu þerh, sonraki maliklere, kiracýnýn gemi kira sözleþmesindeki koþullar çerçevesinde, ge-
miyi kullanmasýna izin vermek zorunluluðunu yükler.
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D) Hüküm ve sonuçlarý
I- Geminin kullanýlmasýndan doðan istemler
MADDE 1122 - (1) Kiracý, üçüncü kiþilerin, geminin iþletilmesinden dolayý, kiralayana karþý

yöneltecekleri tüm istemleri karþýlamak yükümlülüðü altýndadýr.
II- Geminin teslimi
MADDE 1123 - (1) Kiralayan, kiralanan gemiyi kararlaþtýrýlan tarihte ve yerde denize elveriþ-

li ve sözleþme ile güdülen amaca uygun bir þekilde kullanmaða hazýr olarak kiracýya teslim etmek-
le yükümlüdür.

III- Giderler
MADDE 1124 - (1) Geminin ayýplarýndan doðan tamirler ile bu yüzden deðiþtirilen parçalarýn

giderleri kiralayana aittir.
(2) Geminin, ayýbýndan dolayý yirmidört saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasý hâlinde, aþan

süre için kira bedeli ödenmez, ödenmiþ ise geri verilir.
(3) Geminin bakýmý ve birinci fýkra kapsamýna girmeyen tamirleri ile parçalarýnýn deðiþtirilme-

si ve iþletilmesinden doðan giderler, kiracýya aittir.
IV- Gemiyi kullanma hakký
MADDE 1125 - (1) Kiracý, gemiyi tahsis amacýna uygun olarak sözleþme hükümleri çerçeve-

sinde dilediði gibi kullanabilir.
(2) Kiracý, kiralayanýn geminin donatýmý için sözleþme hükümlerine göre gemide býraktýðý her

tür malzeme ve techizatý, sözleþmenin bitiminde ayný nitelik ve nicelikte teslim etmek þartýyla kul-
lanma hakkýna sahiptir.

V- Sigorta
MADDE 1126 - (1) Kiracý, geminin geri verilmesine kadar doðacak denizcilik ve sorumluluk

rizikolarýna karþý sigorta yaptýrmak ve sigorta sözleþmesinin kurulduðunu kiralayana önceden bil-
dirmekle yükümlüdür. Sigorta sözleþmesinde ve poliçesinde, kiralayanýn ismen bildirilmesi ve si-
gortanýn “kimin olacaksa onun hesabýna” yaptýrýlmasý zorunludur.

VI- Gemi adamlarýnýn çalýþtýrýlmasý
MADDE 1127 - (1) Gemi adamlarýnýn çalýþtýrýlmasýndan doðan bütün borç ve yükümlülükler

kiracýya aittir. Geminin gemi adamlarýyla birlikte kiracýnýn emrine verildiði kira sözleþmelerinde,
gemi adamlarýnýn çalýþtýrýlmasýndan doðan bütün borç ve yükümlülüklerden kiralayan, kiracý ile
birlikte ve müteselsilen sorumlu olur.

VII- Geminin iadesi
MADDE 1128 - (1) Kiracý, sözleþme bitiminde gemiyi, teslim aldýðý hâliyle geri verir. Kiracý,

gemide ve tesisatýnda, normal bir kullaným tarzý sonucu meydana gelen eksiklik, deðiþiklik veya
aþýnmadan sorumlu deðildir.

VIII- Geminin geri verilmesinde gecikme
MADDE 1129 - (1) Sözleþmenin bitiminde gemiyi geri vermede geciktiði takdirde kiracý, ge-

ciktiði sürenin ilk onbeþ günü için kira bedeli üzerinden ve sonraki günler için kira bedelinin iki ka-
tý üzerinden hesaplanacak bir tazminatý ödemekle yükümlüdür; meðerki kiralayan, daha yüksek bir
zarara uðradýðýný ispat etmiþ olsun.
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E) Uygulanacak hükümler
MADDE 1130 - (1) Bu Bölümde hüküm bulunmayan hâllerde Borçlar Kanununun adî kira

sözleþmeleri hakkýndaki hükümleri nitelikleri elverdiði ölçüde uygulanýr.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Zaman Çarteri Sözleþmesi

A) Tanýmý
MADDE 1131 - (1) Zaman çarteri sözleþmesi öyle bir sözleþmedir ki, bununla tahsis eden, do-

natýlmýþ bir geminin ticarî yönetimini belli bir süre için ve bir ücret karþýlýðýnda tahsis olunana bý-
rakmayý üstlenir.

(2) Geminin teknik yönetimini elinde bulunduran tahsis eden, geminin zilyedi sayýlýr.

B) Zaman çarter partisi
MADDE 1132 - (1) Zaman çarter sözleþmesi yapýldýðýnda taraflardan her biri, giderini vere-

rek, sözleþme þartlarýný içeren bir zaman çarter partisi düzenlenmesini ve verilmesini isteyebilir.

C) Taraflarýn haklarý ve borçlarý
I- Tahsis edenin borçlarý
MADDE 1133 - (1) Tahsis eden, geminin teknik yönetimini üstlenir. Bu amaçla tahsis eden,

belirlenen gemiyi,

a) Kararlaþtýrýlan tarihte ve yerde hazýr bulundurmak,

b) Sözleþme süresince gemiyi denize ve yola elveriþli ve sözleþmede belirtilen amaca uygun
bir hâlde bulundurmak

ile yükümlüdür.

II- Geminin ticarî yönetimi
MADDE 1134 - (1) Geminin, ticar yönetimi tahsis olunana aittir.

(2) Kaptan, tahsis olunanýn geminin ticar yönetimine iliþkin olarak zaman çarteri sözleþmesi
hükümleri çerçevesinde kendisine verdiði bütün talimatlara uymak zorundadýr.

III- Giderler
MADDE 1135 - (1) Geminin ticar iþletilmesinden doðan, özellikle makinelerinin düzenli bir

þekilde iþlemesini saðlayacak nitelik ve miktarda yakýtýn saðlanmasý için gerekli giderlere olduðu
gibi, tüm giderlere tahsis olunan katlanýr.

IV- Ücret ödeme borcu ve güvencesi
MADDE 1136 - (1) Tahsis ücreti, geminin ticarî yönetiminin, sözleþme þartlarý çerçevesinde

fiilen tahsis olunana býrakýldýðý günden baþlamak üzere aylýk olarak ve peþinen ödenir.

(2) Geminin hareketsiz kaldýðý sürenin en az yirmidört saati geçmiþ olmasý þartýyla, ticarî ba-
kýmdan yararlanýlabilir bir durumda olmadýðý süre için ücret ödenmez.

(3) Tahsis eden zaman çarteri sözleþmesinden doðan bütün alacaklarý için, tahsis olunana ait ta-
þýnýr ve kýymetli evrak üzerinde, Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca ha-
pis hakkýna, tahsis olunana ödenecek navlun üzerinde ayný Kanunun 954 ilâ 961 inci maddeleri uya-
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rýnca alacak rehnine ve bu navlunu güvence altýna almak üzere 1201 inci maddeye göre tanýnan ha-
pis hakkýna sahiptir; þu kadar ki, navlun borçlusu, alacak rehni kendisine bildirilmediði takdirde
tahsis olunana yapacaðý ödemeyle borcundan kurtulur.

V- Tahsis olunanýn sorumluluðu ve gemiyi geri verme yükümlülüðü
MADDE 1137 - (1) Tahsis olunan, geminin ticar yönetimi dolayýsýyla tahsis edenin uðradýðý

zararlardan sorumludur.
(2) Tahsis olunan, sözleþme bitiminde gemiyi sözleþmede belirlenen yerde ve hâlde geri ver-

mekle yükümlüdür. Bu yükümlülüðün ihlâli hâlinde, tahsis olunan, gecikilen zaman dilimi için, za-
man çarteri sözleþmesinin bittiði tarihte ödenmesi gereken tahsis ücretinin iki katýný ödemekle yü-
kümlüdür, meðerki, bu yüzden daha yüksek bir zararýn meydana geldiði ispat edilmiþ olsun.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Navlun (Denizde Eþya Taþýma) Sözleþmesi

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Genel Hükümler

A) Sözleþmenin türleri
MADDE 1138 - (1) Navlun sözleþmesiyle taþýyan, navlun karþýlýðýnda;
a) Geminin tamamýný veya bir kýsmýný ya da belli bir yerini taþýtana tahsis ederek denizde eþ-

ya taþýmayý üstlenir (yolculuk çarteri sözleþmesi); veya
b) Ayýrdedilmiþ eþyayý (parça eþya) denizde taþýmayý üstlenir (kýrkambar sözleþmesi).
(2) Bu Bölümdeki hükümler posta idaresinin denizde eþya taþýmalarýna uygulanmaz.
B) Yolculuk çarter partisi
MADDE 1139 - (1) Yolculuk çarteri sözleþmesi yapýldýðýnda taraflardan her biri, giderini ve-

rerek, sözleþme þartlarýný içeren bir yolculuk çarter partisi düzenlenmesini ve kendisine verilmesi-
ni isteyebilir.

C) Kamaralar
MADDE 1140 - (1) Geminin tamamý taþýtana tahsis edildiðinde kamaralar kapsam dýþý sayýlýr;

bununla beraber taþýtanýn izni olmaksýzýn kamaralara eþya yükletilemez.
D) Taþýyanýn; gemiyi denize, yola ve yüke elveriþli bulundurma yükümlülüðü
MADDE 1141 - (1) Her türlü navlun sözleþmesinde taþýyan, geminin denize, yola ve yüke el-

veriþli bir hâlde bulunmasýný saðlamakla yükümlüdür.
(2) Taþýyan, yükle ilgili olanlara karþý geminin denize, yola veya yüke elveriþli olmamasýndan

doðan zararlardan sorumludur; meðerki, tedbirli bir taþýyanýn harcamakla yükümlü olduðu dikkat ve
özen gösterilmekle beraber, eksikliði yolculuðun baþlangýcýna kadar keþfe olanak bulunmamýþ olsun.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Yükleme ve Boþaltma

A) Yükleme
I- Demirleme yeri
MADDE 1142 - (1) Kaptan, eþyayý almak için gemiyi sözleþmede belirlenen yere demirler.
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(2) Sözleþmede yalnýzca geminin yükleme yapacaðý liman veya bölge belirlenmiþse, gemi, bu
liman veya bölge için tahsis edilmiþ bekleme alanýnda yükleme yerinin belirtilmesini bekler.

II- Yükleme giderleri
MADDE 1143 - (1) Sözleþme, yükleme limaný düzenlemeleri ve bunlar yoksa, yerel teamüller

ile aksi öngörülmüþ olmadýkça, eþyanýn gemiye kadar taþýma gideri taþýtana, yükleme gideri ise ta-
þýyana aittir.

III- Yüklenecek eþya
1. Kararlaþtýrýlandan baþka eþya
MADDE 1144 - (1) Kararlaþtýrýlan eþya yerine, ayný varma limaný için, taþýtan tarafýndan ge-

miye baþka eþya yükletilmek istenilirse taþýyan, bu yüzden durumu güçleþmedikçe bunu kabul ile
yükümlüdür. Sözleþmede, eþya ferden belirlenmiþ ise bu hüküm uygulanmaz.

2. Doðru bildirimde bulunma yükümlülüðü
a) Eþya hakkýnda
MADDE 1145 - (1) Taþýtan ile yükleten, eþya hakkýnda taþýyana tam ve doðru beyanda bulun-

makla yükümlüdürler. Bunlardan her biri, beyanlarýnýn doðru olmamasýndan doðan zarardan taþýya-
na karþý sorumludur; bu yüzden zarar gören diðer kiþilere karþý ise, ancak kusurlarý varsa sorumlu
olurlar.

(2) Taþýyanýn navlun sözleþmesi gereðince taþýtan ve yükleten dýþýndaki kiþilere karþý olan yü-
kümlülükleri ve sorumluluðu saklýdýr.

b) Caiz olmayan eþya ve yükleme hakkýnda
MADDE 1146 - (1) Taþýtan ve yükleten, harp kaçaðý veya ihracý, ithali veya transit olarak ge-

çirilmesi menedilmiþ olan eþyayý yükler yahut yükleme sýrasýnda kanun hükümlerine, özellikle kol-
luk güçleri, vergi ve gümrük kanunlarýna aykýrý hareket ederlerse, taþýyana karþý sorumludur; bu
yüzden zarar gören diðer kiþilere karþý ise ancak kusurlarý varsa sorumlu olurlar.

(2) Kaptanýn onayýyla hareket etmiþ olmalarý, taþýtan ve yükleteni diðer kiþilere karþý sorumlu-
luktan kurtarmaz. Bunlar eþyanýn elkonulmuþ olduðunu ileri sürerek navlunu ödemekten kaçýna-
mazlar.

(3) Eþya, gemiyi veya içindeki diðer eþyayý tehlikeye sokarsa, kaptan, bunu karaya çýkarmaya
veya zorunluluk hâllerinde denize atmaya yetkilidir.

c) Gizlice yüklenen eþya hakkýnda
MADDE 1147 - (1) Kaptanýn bilgisi olmaksýzýn gizlice gemiye eþya yükleyen kiþi de 1145 in-

ci maddeye göre bu yüzden doðacak zararý tazmin etmekle yükümlüdür. Kaptan bu gibi eþyayý tek-
rar karaya çýkarmaya ve gemiyi veya diðer eþyayý tehlikeye düþürürse gerektiðinde denize atmaya
yetkilidir. Kaptan eþyayý gemide tutarsa, yükleme yerinde ve yükleme sýrasýnda bu gibi yolculuk ve
eþya için alýnan en yüksek navlunun ödenmesi gerekir.

d) Tehlikeli eþya hakkýnda
MADDE 1148 - (1) Denizde can ve mal koruma hakkýndaki mevzuata göre tehlikeli sayýlan

eþya kaptanýn bunlardan veya bunlarýn tehlikeli cins veya niteliklerinden bilgisi olmaksýzýn gemiye
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getirilirse, taþýtan veya yükleten, kendilerine bir kusur isnat edilmese dahi, 1145 inci maddeye gö-
re sorumludur. Bu hâlde kaptan eþyayý her zaman ve herhangi bir yerde gemiden çýkarmaya, imha
etmeye veya baþka suretle zararsýz hâle getirmeye yetkilidir.

(2) Kaptan, eþyanýn tehlikeli cins veya niteliðini bildiði hâlde, yüklemeye onay vermiþse, eþya
gemiyi veya diðer eþyayý tehlikeye soktuðu takdirde ayný þekilde hareket etmeye yetkilidir. Bu
hâlde de taþýyan veya kaptan, zararý tazmin etmekle yükümlü deðildirler. Müþterek avarya hâlinde
zararýn paylaþýlmasýna iliþkin hükümler saklýdýr.

3. Bilgi
MADDE 1149 - (1) Taþýyanýn veya acentesinin bilgisi 1146 ilâ 1148 inci maddelerdeki hâller-

de kaptanýn bilgisi hükmündedir.

IV- Baþka gemiye yükleme ve aktarma
MADDE 1150 - (1) Taþýyan, taþýtanýn iznini almadan eþyayý baþka gemiye yükleyemez, yük-

lerse bundan doðacak zarardan sorumlu olur; meðerki, eþyanýn kararlaþtýrýlan gemiye yükletilmiþ
olmasý hâlinde de zararýn meydana gelmesi kesin ve zarar dahi taþýtana ait olsun.

(2) Tehlike hâlinde ve yolculuk baþladýktan sonra yapýlacak aktarmalar hakkýnda birinci fýkra
hükmü uygulanmaz.

V- Güverteye konacak eþya
MADDE 1151 - (1) Taþýyan, eþyayý güvertede taþýyamaz ve küpeþteye asamaz.

(2) Taþýyan eþyayý ancak yükleten ile arasýndaki anlaþmaya veya ticar teamüle uygunsa ya da
mevzuat gereði zorunluysa güvertede taþýyabilir.

(3) Taþýyan eþyanýn güvertede taþýnmasý veya taþýnabileceði hususunda yükleten ile anlaþtýðý
takdirde denizde taþýma senedine bu yolda yazýlý bir kaydý düþmesi gerekir. Böyle bir kaydýn düþül-
memesi hâlinde, güvertede taþýma hususunda bir anlaþmanýn varlýðýný ispat yükü taþýyana aittir; þu
kadar ki, taþýyan, denizde taþýma senedini iyiniyetle iktisap eden gönderilen dâhil üçüncü kiþilere
karþý böyle bir anlaþmayý ileri sürmek hakkýna sahip deðildir.

(4) Eþyanýn güvertede taþýnmýþ olmasý birinci veya ikinci fýkraya aykýrý ise, taþýyan, güvertede
taþýmadan ileri gelen ziya, hasar veya geç teslimden Kanunun 1178 ve 1179 uncu maddelerine göre
sorumlu olur. Taþýyanýn sorumluluðun sýnýrlarý hakkýnda, yerine göre, Kanunun 1186 veya 1187 nci
maddeleri uygulanýr.

(5) Eþyanýn ambarda taþýnmasý hakkýndaki açýk anlaþmaya aykýrý olarak güvertede taþýnmasý,
taþýyanýn, Kanunun 1187 nci maddesi anlamýnda bir fiili veya ihmali sayýlýr.

VI- Süreler
1. Hazýrlýk bildirimi
MADDE 1152 - (1) Yüklemenin belli bir günde baþlayacaðý kararlaþtýrýlmýþ deðilse, taþýyan ve-

ya yetkili bir temsilcisi, aþaðýdaki hükümlere uygun olarak taþýtana bir hazýrlýk bildiriminde bulunur.

(2) Hazýrlýk bildirimi, gemi, 1142 nci maddede öngörülen demirleme yerine varýnca yapýlýr.

(3) 1142 nci maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hâllerde, hazýrlýk bildiriminde bulunulmasý üze-
rine gemiye yükleme yeri gösterilmez veya suyun derinliði, geminin selâmeti, yerel düzenlemeler
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veya tesisler, verilen talimata göre hareket etmeye engel olursa, gemi, bekleme alanýnda kalýr. Bu
hükmün uygulanmasýnda, liman yönetiminin talimatý, taþýtanýn talimatý hükmündedir.

(4) Yolculuk çarteri sözleþmesine veya taþýtanýn sonradan verdiði geçerli bir talimata göre, ta-
þýtandan baþka bir kiþiye bildirimde bulunulmasý gerekiyorsa, bildirim bu kiþiye yapýlýr. Bildirimin
muhatabý bulunamazsa veya muhatap bildirimi almaktan kaçýnýrsa, bu durum derhal taþýtana bildi-
rilir. Bu takdirde, hazýrlýk bildirimi, bildirim giriþiminde bulunulduðu tarihte yapýlmýþ sayýlýr.

(5) Hazýrlýk bildiriminin geçerliði, herhangi bir þekle baðlý deðildir. Hazýrlýk bildiriminin hü-
küm doðurmasý için, muhatabýna ulaþmasý zorunludur.

2. Yükleme süresi
MADDE 1153 - (1) Yükleme süresi, hazýrlýk bildiriminin, muhatabýna ulaþmasýný izleyen ilk

takvim günü ve eðer yüklemeye fiilen baþlanmýþsa, o andan itibaren iþlemeye baþlar. Sürenin iþle-
meye baþladýðý anda, yüklemeye fiilen baþlanýlamamasý hâllerinde de 1156 ncý madde uygulanýr.

(2) Yükleme süresi sözleþme ile belirlenmemiþse, yüklemenin yirmidört saatlik kesintisiz ça-
lýþma ile yapýlmasý hâlinde ihtiyaç duyulacak süre, yükleme süresi olarak kabul edilir. Bu süre he-
saplanýrken, yüklemenin yapýlacaðý liman, taþýmayý yapan gemi, yükleme tesis ve araçlarý ve yükün
niteliði ile birlikte yükleme limaný düzenlemeleri ve yerel teamül gözönünde bulundurulur.

(3) Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, yükleme süresi için ayrýca bir ücret istenemez.

3. Sürastarya süresi
MADDE 1154 - (1) Sözleþmede kararlaþtýrýlmýþsa taþýyan, eþyanýn yükletilmesi için yükleme

süresinden fazla beklemek zorundadýr. Fazladan beklenilen bu süreye “sürastarya süresi” denir.

(2) Sözleþmede sürastaryadan veya sadece sürastarya parasýndan sözedilmiþ olup da, sürastar-
ya süresi belirtilmemiþse, bu süre on gündür.

(3) Sürastarya süresi, yükleme süresi bitince, herhangi bir bildirime gerek kalmaksýzýn baþlar.

4. Sürastarya parasý
MADDE 1155 - (1) Sürastarya süresi için taþýyana “sürastarya parasý” ödenir.

(2) Sürastarya parasýnýn miktarý, sözleþme ile belirlenmiþse, taþýyan, sözleþmede belirlenen
miktarý aþan bir istemde bulunamaz.

(3) Sözleþmede miktarý belirlenmemiþse, sürastarya parasý olarak yükleme süresini aþan bekle-
me nedeniyle, taþýyanýn yapmak zorunda kaldýðý giderler ve yararlý giderler istenebilir.

(4) Yükleme limanýnda doðan sürastarya parasýnýn borçlusu, taþýtan olup, sürastarya parasý
ödenmeden veya yeterli güvence verilmeden, taþýyan gemiyi yola çýkarmak zorunda deðildir.

(5) Yükleme limanýnda doðan sürastarya parasý, sürastarya süresinin hesabýnda esas alýnan za-
man biriminin sonunda muaccel olur. Kullanýlmayan zaman birimi için sürastarya parasý istenemez.

(6) Navluna iliþkin hükümler, yükleme limanýnda doðan sürastarya parasýna kýyas yoluyla bi-
le uygulanamaz.

5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabý
MADDE 1156 - (1) Yükleme ve sürastarya süreleri takvime göre aralýksýz hesaplanýr.
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(2) Taþýtanýn faaliyet alanýnda gerçekleþen rastlantýsal sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiye tes-
limi mümkün olmayan günler de yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabýnda dikkate alýnýr.

(3) Taþýyanýn faaliyet alanýnda gerçekleþen raslantýsal sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiye
alýnmasý mümkün olmayan günler ise bu sürelerin hesabýnda dikkate alýnmaz; sürastarya süresi
içinde olsa bile bu günler için sürastarya parasý istenemez.

(4) Fýrtýna, buz istilâsý veya seferberlik gibi her iki tarafýn faaliyet alanýný ilgilendiren rastlan-
týsal sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiye teslim edilmesi ve alýnmasý olanaðý bulunmayan günler
yükleme veya sürastarya sürelerine eklenir; þu kadar ki, yükleme süresi içinde olsa bile taþýtan bu
günler için taþýyana sürastarya parasý ödemekle yükümlüdür.

(5) Üçüncü ve dördüncü fýkralarda yazýlý hâllerde, yüklemeye fiilen devam edildiði anda, sü-
reler durduðu yerden iþlemeye baþlar.

6. Hýzlandýrma primi
MADDE 1157 - (1) Yüklemenin, sözleþmede kararlaþtýrýlan yükleme süresinden önce bitiril-

mesi hâlinde, taþýyanýn, kullanýlmayan süre için taþýtana bir para ödemesini öngören anlaþmalar ge-
çerlidir. Bu paraya iliþkin sürenin hesaplanmasýnda, yükleme süresinin hesabýna iliþkin kurallar uy-
gulanýr.

(2) Yapýlan sözleþme, navlunun saptanmasýna ve belirlenmesine iliþkin olarak yükleme veya
boþaltma limanýnda geçerli olan yönetime, malî konulara veya cezaya iliþkin hükümleri dolanmak
amacýna yönelikse, birinci fýkra uygulanmaz.

VII- Yolculuk baþlamadan önce sözleþmenin feshi
MADDE 1158 - (1) Taþýtan, yolculuk çarteri sözleþmesini, gemi o sözleþme uyarýnca yükle-

mesini tamamlayýp yolculuða çýkýncaya kadar feshedebilir.

(2) Fesih tazminatý olarak, taþýyan sözleþmenin feshedilmesinden dolayý yoksun kaldýðý kazanç
ve o zamana kadar doðmuþ olan alacaklarýný isteyebilir. Tereddüt hâlinde, kararlaþtýrýlan toplam
navlunun yüzde otuzu, yoksun kalýnan kazanç sayýlýr. Feshedilen sözleþmenin ifasý için gereken sü-
re içinde, taþýyanýn, yeni navlun sözleþmeleri yapmak suretiyle elde ettiði kazanç, tazminat tutarýn-
dan indirilir.

(3) Fesih hakkýnýn, gemiye eþya alýndýktan sonra kullanýlmasý hâlinde, taþýyan, eþyanýn boþal-
týlmasý için gereken süreyi beklemek zorundadýr. Bu süre, yükleme veya sürastarya süresinden sa-
yýlmaz. Taþýtan, eþyanýn gemiden çýkarýlmasý nedeniyle taþýyanýn yapmak zorunda kaldýðý bütün gi-
derleri ve uðradýðý zararý tazmin etmek zorundadýr.

(4) Sözleþme uyarýnca birden fazla yolculuk yapýlacaksa, fesih hakký, henüz baþlamýþ olmayan
yolculuklardan her biri için ayrý ayrý veya hepsi için birlikte kullanýlabilir.

VIII- Yüklemenin hiç veya süresinde yapýlmamasý
1. Yüklemenin hiç yapýlmamasý

MADDE 1159 - (1) Yükleme süresinin sonunda, 1152 nci maddenin üçüncü fýkrasý uyarýnca
gemi bekleme alanýnda bekliyorsa veya yükleme baþlamýþ deðilse, taþýyan, 1158 inci maddede ön-
görülen haklarý kullanmak üzere taþýtana faks mesajý, elektronik mektup veya benzeri teknik araç-
larla da mümkün olmak üzere, yazýlý bildirimde bulunabilir. Sürastarya süresi kararlaþtýrýlmamýþsa,
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yükleme süresinin sonu itibarýyla yolculuk çarteri sözleþmesi feshedilmiþ sayýlýr ve taþýyan, 1158 in-
ci maddedeki haklarýný kullanabilir. Sürastarya süresinin kararlaþtýrýlmýþ olmasý hâlinde bu bildirim
üzerine taþýtan, derhal taþýyana sürastarya süresinin sonuna kadar beklemesine dair açýk bir talimat
vermezse, yükleme süresinin dolmasýyla yolculuk çarteri sözleþmesi feshedilmiþ sayýlýr ve taþýyan,
1158 inci maddeden doðan haklarý kullanabilir. Sürastarya süresinin sonunda hiç yükleme yapýlma-
mýþsa, yükleme süresinin sonuna kadar bildirimde bulunmamýþ olan taþýyan, bir bildirimde buluna-
rak 1158 inci maddeden doðan haklarý kullanabilir.

2. Eksik yükleme

MADDE 1160 - (1) Yükleme süresi ve kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya süresi bittikten sonra, ta-
þýyan, yüklemenin tamamlanmasý için daha fazla beklemek zorunda deðildir. Taþýyan, taþýtanýn ta-
limatýna dayanarak yükleme ve varsa sürastarya süresinden sonra beklemeye devam ederse, bu sü-
re için yaptýðý giderlerle bu yüzden uðradýðý zarara karþýlýk tazminat isteyebilir.

(2) Yükleme süresi ve kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya süresi bittikten sonra, taþýyan, taþýnmasý
kararlaþtýrýlan eþyanýn tamamý yüklenmiþ olmasa bile, taþýtanýn istemi üzerine yola çýkmak zorun-
dadýr. Bu durumda taþýyan,

a) Sözleþmede kararlaþtýrýlmýþ olan navlunun tamamýný,

b) Doðmuþ sürastarya ücretini,

c) Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldýðý giderleri ve uðradýðý zararý,

d) Alacaklarý, eksik yükleme sebebiyle kýsmen veya tamamen güvencesiz kalmýþsa, kendisine
ek güvence gösterilmesini,

isteyebilir. Þu kadar ki, kýsmen yüklenmeyen eþyanýn yerine baþka bir sözleþme uyarýnca eþya
taþýnmýþsa, bu eþya için alýnacak navlun, (a) bendine göre istenecek navlundan düþülür.

(3) Yükleme süresinin ve kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya süresinin sonunda, kararlaþtýrýlan eþya-
nýn tamamý yüklenmemiþ ve önceki iki fýkraya göre talimat da verilmemiþ ise, taþýyan, süre veril-
mesi suretiyle taþýtana ihtarda bulunup; ya sözleþmeyi feshedilmiþ sayarak 1158 inci maddeden do-
ðan haklarýný ya da yola çýkýlmasýna iliþkin talimat verildiðini kabul ederek ikinci fýkradan doðan
haklarýný kullanabilir.

IX- Birden çok yükleten veya taþýtanýn bulunmasý

1. Birden çok yükleten

MADDE 1161 - (1) Yolculuk çarteri sözleþmesine veya taþýtanýn sonradan verdiði geçerli bir
talimata göre eþya, ayný limanda birden çok kiþiden teslim alýnacaksa, hazýrlýk bildiriminin taþýtana
yapýlmasý gereklidir. 1152 ilâ 1160 ýncý madde hükümleri, birden çok yükleten bulunmasý dikkate
alýnmaksýzýn uygulanýr. Yükletenler, herbir eþya için, geminin yükleme yerinin deðiþtirilmesini is-
teyebilir; þu kadar ki, yer deðiþtirmenin, manevrasý da dâhil olmak üzere bütün giderleri taþýtana ait-
tir ve yükleme ile sürastarya süreleri yer deðiþtirme manevrasý sýrasýnda iþlemeye devam eder.

2. Birden çok taþýtan
MADDE 1162 - (1) Geminin belli kýsýmlarý veya yerleri için birden çok taþýtan ile baðýmsýz

yolculuk çarteri sözleþmeleri yapýlmýþsa, 1152 ilâ 1157 nci maddeler hükümleri her sözleþme için
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ayrý ayrý uygulanýr; þu kadar ki, 1158 inci maddede düzenlenen hâller gerçekleþtiðinde, gemiye alýn-
mýþ olan eþyanýn boþaltýlmasý, yolculuðun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diðer
bütün taþýtanlarýn onayý alýnmýþ olmadýkça taþýtan, eþyanýn boþaltýlmasýný isteyemez.

X- Kýrkambar sözleþmesi
1. Yükleme aný
MADDE 1163 - (1) Kýrkambar sözleþmesinde taþýtan, taþýyanýn veya yetkili temsilcisinin çað-

rýsý üzerine, gecikmeden eþyayý yüklemek zorundadýr.
(2) Taþýtan gecikirse taþýyan, eþyanýn teslimini beklemekle yükümlü deðildir. Yolculuk, eþya

teslim alýnmadan baþlamýþ olsa bile, taþýtan tam navlunu ödemekle yükümlüdür; þu kadar ki, taþý-
yanýn teslim edilmiþ olmayan eþya yerine yüklediði eþyanýn navlunu, tam navlundan indirilir.

(3) Taþýyanýn, geciken taþýtandan navlun isteyebilmesi için bunu yola çýkmadan önce taþýtana
faks mesajý, elektronik mektup veya benzeri teknik araçlarla da mümkün olmak üzere yazýlý þekil-
de bildirmesi gerekir; aksi hâlde istem hakkýný kaybeder.

2. Taþýtanýn sözleþmeyi feshetmesi
MADDE 1164 - (1) Yüklemeden sonra taþýtan, tam navlunu ve 1201 inci madde uyarýnca gü-

vence altýna alýnmýþ diðer alacaklarý ödeyerek veya 1202 nci madde uyarýnca güvence vererek söz-
leþmeyi feshedebilir; þu kadar ki, gemiye alýnmýþ olan eþyanýn boþaltýlmasý, yolculuðun gecikmesi-
ne veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diðer bütün taþýtanlarýn onayýný almýþ olmadýkça taþýtan,
eþyanýn boþaltýlmasýný isteyemez. Taþýyan eþyanýn gemiden çýkarýlmasý için yolculuðu deðiþtirme-
ye veya bir limana uðramak zorunda deðildir.

XI- Belgeleri verme yükümlülüðü
MADDE 1165 - (1) Her türlü navlun sözleþmesinde, taþýtan ve yükleten, eþyanýn teslim alýna-

caðý süre içinde o eþyanýn taþýnmasý için gerekli belgeleri taþýyana vermek zorundadýr.
(2) Bu belgelerdeki bütün yolsuzluklardan ve özellikle bunlarýn gerçeðe uymayan beyanlarý

içermelerinden doðan zararlardan taþýtan ve yükleten taþýyana ve yükle ilgili diðer kiþilere karþý
1145 inci madde gereðince sorumludur.

B) Boþaltma
I- Demirleme yeri
MADDE 1166 - (1) Kaptan, eþyayý boþaltmak için gemiyi sözleþmede belirlenen yere demirler.
(2) Sözleþmede yalnýzca, geminin boþaltma yapacaðý liman veya bölge belirlenmiþse, gemi, bu

liman veya bölge için ayrýlmýþ bekleme alanýnda boþaltma yerinin belirlenmesini bekler.
II- Boþaltma giderleri
MADDE 1167 - (1) Sözleþme, boþaltma limaný düzenlemeleri ve bunlar yoksa yerel teamüller

ile aksi öngörülmüþ olmadýkça, eþyanýn gemiden çýkartýlmasý gideri taþýyana, geri kalan boþaltma
giderleri ise, gönderilene aittir.

III- Süreler
1. Hazýrlýk bildirimi
MADDE 1168 - (1) Boþaltmanýn belli bir günde baþlayacaðý kararlaþtýrýlmýþ deðilse, taþýyan ve-

ya yetkili bir temsilcisi, aþaðýdaki hükümlere uygun olarak gönderilene hazýrlýk bildiriminde bulunur.
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(2) Hazýrlýk bildirimi, gemi, 1166 ncý maddede öngörülen demirleme yerine varýnca yapýlýr.

(3) 1166 ncý maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hâllerde, hazýrlýk bildiriminde bulunulmasý üze-
rine gemiye boþaltma yeri gösterilmez veya suyun derinliði, geminin selâmeti, yerel düzenlemeler
veya tesisler, verilen talimata göre hareket etmeye engel olursa, gemi, bekleme alanýnda kalýr. Bu
hükmün uygulanmasýnda, liman yönetiminin talimatý, gönderilenin talimatý hükmündedir.

(4) Yolculuk çarteri sözleþmesine, koniþmentoya veya taþýtanýn sonradan verdiði geçerli bir tali-
mata göre, gönderilenden baþka bir kiþiye bildirimde bulunulmasý gerekiyorsa, bildirim bu kiþiye ya-
pýlýr. Bildirimin muhatabý bulunamazsa veya bildirimi almaktan kaçýnýrsa, bu durum derhal taþýtana
bildirilir. Bu takdirde hazýrlýk bildirimi, bildirim teþebbüsünde bulunulduðu tarihte yapýlmýþ sayýlýr.

(5) Hazýrlýk bildiriminin geçerliliði herhangi bir þekle baðlý deðildir. Hazýrlýk bildiriminin hü-
küm doðurmasý için, muhatabýna ulaþmasý zorunludur.

2. Boþaltma süresi
MADDE 1169 - (1) Hazýrlýk bildiriminin muhatabýna ulaþmasýný izleyen ilk takvim günü ve eðer

boþaltmaya fiilen baþlanmýþ ise, o andan itibaren boþaltma süresi iþlemeye baþlar. Sürenin iþlemeye
baþladýðý anda, boþaltmaya fiilen baþlanýlamamasý durumlarýnda da, 1172 nci madde uygulanýr.

(2) Boþaltma süresi sözleþme ile belirlenmemiþse, boþaltmanýn yirmidört saatlik kesintisiz ça-
lýþma ile yapýlmasý hâlinde ihtiyaç duyulacak süre, boþaltma süresi olarak kabul edilir. Bu süre he-
saplanýrken, boþaltmanýn yapýlacaðý liman, taþýmayý yapan gemi, boþaltma tesis ve araçlarý ve eþya-
nýn niteliði ile birlikte, boþaltma limaný düzenlemeleri ve yerel teamül gözönünde bulundurulur.

(3) Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, boþaltma süresi için ayrýca bir ücret istenemez.

3. Sürastarya süresi
MADDE 1170 - (1) Sözleþmede kararlaþtýrýlmýþsa taþýyan, boþaltma süresinden fazla bekle-

mek zorundadýr. Fazladan beklenilen bu süreye “sürastarya süresi” denir.

(2) Sözleþmede sürastaryadan veya sadece sürastarya parasýndan sözedilmiþ olup da sürastar-
ya süresi tayin edilmemiþse, bu süre on gündür.

(3) Sürastarya süresi, boþaltma süresi bitince herhangi bir bildirime gerek kalmaksýzýn iþleme-
ye baþlar.

4. Sürastarya parasý
MADDE 1171 - (1) Sürastarya süresi için taþýyana “sürastarya parasý” ödenir.

(2) Sürastarya parasýnýn miktarý, sözleþme ile öngörülmüþse taþýyan, sözleþmede belirtilen mik-
tarý aþan bir istemde bulunamaz.

(3) Sözleþmede miktarý tayin edilmemiþse, sürastarya parasý olarak, boþaltma süresini aþan
bekleme nedeniyle taþýyanýn yapmak zorunda kaldýðý giderler ve yararlý giderler istenebilir.

(4) Boþaltma limanýnda doðan sürastarya parasýnýn borçlusu taþýtandýr.

(5) Boþaltma limanýnda doðan sürastarya parasý, sürastarya süresinin hesabýnda esas alýnan za-
man biriminin sonunda muaccel olur.

(6) Navluna iliþkin hükümler, boþaltma limanýnda doðan sürastarya parasýna kýyas yoluyla bi-
le uygulanamaz.
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5. Boþaltma ve sürastarya sürelerinin hesabý

MADDE 1172 - (1) Boþaltma ve sürastarya süreleri takvime göre aralýksýz hesaplanýr.

(2) Gönderilenin faaliyet alanýnda gerçekleþen rastlantýsal sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemi-
den karaya çýkarýlmasý mümkün olmayan günler dahi boþaltma ve sürastarya sürelerinin hesabýnda
dikkate alýnýr.

(3) Taþýyanýn faaliyet alanýnda gerçekleþen rastlantýsal sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiden
çýkarýlmasý mümkün olmayan günler ise, bu sürenin hesabýnda dikkate alýnmaz; sürastarya süresi
içinde olsa bile bu günler için sürastarya parasý istenemez.

(4) Fýrtýna, buz istilâsý veya seferberlik gibi, her iki tarafýn faaliyet sahasýný ilgilendiren rast-
lantýsal sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiden çýkarýlmasý ve karaya götürülmesi mümkün olmayan
günler bekleme süresine eklenir; þu kadar ki; boþaltma süresi içinde olsa bile gönderilen, bu günler
için taþýyana sürastarya parasý ödemekle yükümlüdür.

(5) Üçüncü ve dördüncü fýkralarda yazýlý hâllerde, boþaltmaya fiilen devam edildiði anda, sü-
reler durduðu yerden iþlemeye baþlar.

6. Hýzlandýrma primi

MADDE 1173 - (1) Boþaltmanýn, sözleþmede kararlaþtýrýlan boþaltma süresinden önce bitiril-
mesi hâlinde, taþýyanýn, kullanýlmayan süre için taþýtana bir para ödemesini öngören anlaþmalar ge-
çerlidir. Bu paraya iliþkin sürenin hesaplanmasýnda, boþaltma süresinin hesabýna iliþkin kurallar uy-
gulanýr.

(2) Yapýlan anlaþma, navlunun tespit ve tayinine iliþkin olarak yükleme veya boþaltma lima-
nýnda geçerli olan yönetime, malî konulara veya cezaya iliþkin hükümleri dolanmak amacýna yöne-
likse, birinci fýkra uygulanmaz.

IV- Boþaltmanýn hiç veya süresinde yapýlmamasý

MADDE 1174 - (1) Gönderilen, eþyayý almaya hazýr olduðunu bildirip de boþaltma süresini ve
kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya süresi içinde eþyanýn tamamýný teslim almamýþsa, taþýyan, gönderile-
ne haber verdikten sonra, Borçlar Kanununun 91 ilâ 93 üncü maddelerinde öngörülen haklarý kul-
lanabilir.

(2) Gönderilen, eþyayý teslim almaktan kaçýnýr yahut 1168 inci maddede yazýlý bildirim üzeri-
ne eþyayý teslim almaya hazýr olup olmadýðýný bildirmez veya bulunamazsa taþýyan, birinci fýkrada
gösterilen tarzda hareket etmek ve ayný zamanda durumu taþýtana bildirmek zorundadýr.

(3) Önceki fýkralarda düzenlenen hâllerde, gönderilenin gecikmesi veya tevdi iþlemi yüzünden
boþaltma süresi geçmiþ ise, taþýyan, sürastarya parasý isteyebilir. Sürastarya süresi dolduktan sonra-
ki gecikmeler nedeniyle taþýyan, uðradýðý bütün zararýn tazminini isteyebilir.

V- Kýsmî çarter sözleþmelerinde

MADDE 1175 - (1) Geminin belli kýsýmlarý veya yerleri için birden çok taþýtan ile baðýmsýz
yolculuk çarteri sözleþmeleri yapýlmýþsa, 1168 ilâ 1174 üncü maddeler her sözleþme için ayrý ayrý
uygulanýr.
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VI- Kýrkambar sözleþmesi
1. Boþaltma iþleri
MADDE 1176 - (1) Kýrkambar sözleþmesinde gönderilen, taþýyanýn veya yetkili bir temsilci-

sinin bildirimi üzerine gecikmeden eþyayý teslim almakla yükümlüdür. Gönderilen tanýnmýyorsa
bildirim, yerel teamül üzere ilân yoluyla yapýlýr.

(2) 1174 üncü madde hükmü kýrkambar sözleþmelerine de uygulanýr. Bu maddeye göre taþýta-
na yapýlmasý gereken bildirim yerel teamüle göre ilân yoluyla olur.

2. Taþýtanýn üçüncü þahýslarla yaptýðý kýrkambar sözleþmeleri
MADDE 1177 - (1) Geminin tamamý veya bir kýsmý yahut belli bir yeri taþýtana tahsis edilmiþ

olup da taþýtan üçüncü þahýslarla kýrkambar sözleþmeleri yapmýþ bulunursa, yolculuk çarteri sözleþ-
mesini yapmýþ olan taþýyanýn hak ve yükümlülükleri 1168 ilâ 1174 üncü maddeler hükümlerine tâbi
olmakta devam eder.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taþýyanýn Sorumluluðu ve Haklarý

A) Taþýyanýn sorumluluðu
I- Genel olarak
MADDE 1178 - (1) Taþýyan, navlun sözleþmesinin ifasýnda, özellikle eþyanýn yükletilmesi, is-

tifi, elden geçirilmesi, taþýnmasý, korunmasý, gözetimi ve boþaltýlmasýnda tedbirli bir taþýyandan
beklenen dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür.

(2) Taþýyan, eþyanýn ziyaý veya hasarýndan yahut geç tesliminden doðan zararlardan, ziya, ha-
sar veya gecikmenin, eþyanýn taþýyanýn hâkimiyetinde bulunduðu sýrada meydana gelmiþ olmasý
þartýyla sorumludur.

(3) Eþya, yükleten veya onun adýna veya hesabýna hareket eden bir kiþiden, yahut yükleme li-
manýnda uygulanan kanun ve düzenlemeler uyarýnca eþyanýn taþýnmak üzere kendilerine teslimi zo-
runlu makamlardan ya da üçüncü kiþilerden taþýyanca teslim alýndýðý andan;

a) Taþýyan tarafýndan gönderilene teslim edildiði ana veya
b) Gönderilenin eþyayý teslim almaktan kaçýndýðý hâllerde sözleþme veya kanun hükümlerine

yahut boþaltma limanýnda uygulanan ticar teamüle uygun olarak gönderilenin emrine hazýr tutuldu-
ðu ana ya da

c) Boþaltma limanýnda geçerli kanun ve düzenlemeler uyarýnca eþyanýn kendilerine teslimi zo-
runlu makamlara veya üçüncü kiþilere teslim edildiði ana kadar,

taþýyanýn hâkimiyetinde sayýlýr.
(4) Eþya, navlun sözleþmesinde belirlenen boþaltma limanýnda açýkça kararlaþtýrýlmýþ olan sü-

re veya açýkça kararlatýrýlmýþ bir süre yoksa, olayýn özelliklerine göre tedbirli bir taþýyandan eþya-
nýn tesliminin akla yatkýn olarak istenebileceði süre içinde teslim edilmediði takdirde teslimde ge-
cikme vardýr.

(5) Eþyanýn zayi olmasýna dayanarak tazminat isteminde bulunabilecek kiþi, dördüncü fýkra
uyarýnca teslim süresinin dolmasýndan itibaren aralýksýz altmýþ gün içinde teslim olunmayan eþyayý
zayi olmuþ sayabilir.
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II- Sorumluluktan kurtulma hâlleri
1. Taþýyana yükletilemeyecek sebep
MADDE 1179 - (1) Taþýyanýn veya adamlarýnýn kastýndan veya ihmalinden doðmayan sebep-

lerden ileri gelen zarardan veya gecikmeden taþýyan sorumlu deðildir. Taþýyanýn veya adamlarýnýn
kastýnýn veya ihmalinin bu zarara veya gecikmeye sebebiyet vermediðini ispat yükü, bunu ileri sü-
ren kiþiye aittir.

(2) “Taþýyanýn adamlarý” terimi, taþýmada kullanýlan geminin adamlarýný, taþýyanýn taþýma iþlet-
mesinde çalýþan veya kendisini temsile yetkili kýldýðý kiþileri ve taþýma iþletmesinde çalýþmasa bile
navlun sözleþmesinin ifasýnda kullandýðý diðer kiþileri kapsar. Fiilî taþýyana iliþkin hükümler saklýdýr.

2. Teknik kusur ve yangýn
MADDE 1180 - (1) Zarar, geminin sevkine veya baþkaca teknik yönetimine iliþkin bir hareke-

tin veya yangýnýn sonucu olduðu takdirde, taþýyan yalnýz kendi kusurundan sorumludur. Daha çok
yükün menfaati gereði olarak alýnan önlemler, geminin teknik yönetimine dâhil sayýlmaz.

(2) Tereddüt hâlinde zararýn, teknik yönetimin sonucu olmadýðý kabul edilir.

3. Denizde kurtarma
MADDE 1181 - (1) Taþýyan, müþterek avarya hâli hariç, denizde can ve eþya kurtarmadan ve-

ya kurtarma teþebbüsünden ileri gelen zararlardan sorumlu deðildir. Teþebbüs, sadece eþya kurtar-
maya yönelikse, ayný zamanda akla yatkýn bir hareket tarzý oluþturmasý gerekir.

III- Taþýyanýn kusursuzluk ve uygun nedensellik baðý karinelerinden yararlandýðý du-
rumlar

MADDE 1182 - (1) Zararýn aþaðýdaki sebeplerden ileri gelmesi hâlinde taþýyan ve adamlarý,
kusursuz sayýlýr:

a) Denizin veya geminin iþletilmesine elveriþli diðer sularýn tehlike ve kazalarý;

b) Harp olaylarý, karýþýklýk ve ayaklanmalar, kamu düþmanlarýnýn hareketleri, yetkili makam-
larýnýn emirleri veya karantina sýnýrlamalarý;

c) Mahkemelerin el koyma kararlarý;

d) Grev, lokavt veya diðer çalýþma engelleri;

e) Yükleten, taþýtan ve eþyanýn maliki ile bunlarýn temsilcilerinin ve adamlarýnýn fiil veya ih-
malleri;

f) Hacim veya tartý itibarýyla kendiliðinden eksilmeden veya eþyanýn gizli ayýplarý ya da eþya-
nýn kendisine özgü doðal cins ve niteliði;

g) Ambalajýn yetersizliði;

h) Ýþaretlerin yetersizliði.

(2) Birinci fýkradaki sebeplerin ortaya çýkmasýna taþýyanýn sorumlu olduðu bir olayýn yol açtý-
ðý ispatlanýrsa, taþýyan sorumluluktan kurtulamaz.

(3) Zararýn durumun gereklerine göre birinci fýkrada yazýlý sebeplerin birinden ileri gelmesi
mümkün ise, zararýn bu sebebten ortaya çýktýðý varsayýlýr; ancak, aksi ispatlanabilir.
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IV- Sebeplerin birleþmesi
MADDE 1183 - (1) Taþýyanýn veya adamlarýnýn kusurunun diðer bir sebeble birlikte ziya, ha-

sar veya teslimdeki gecikmeye yol açmasý hâlinde, taþýyan, ziya, hasar veya teslimdeki gecikmenin
sadece belirtilen kusura baðlanabilen kýsmýndan sorumludur; þu kadar ki, böyle bir kýsmî sorumlu-
luk için ziya, hasar veya teslimdeki gecikmenin söz konusu kusura baðlanamayacak kýsmýnýn taþý-
yanca ispatý gerekir.

V- Ýnceleme ve bildirim
1. Ýnceleme
MADDE 1184 - (1) Gönderilen eþyayý teslim almadan, taþýyan, kaptan veya gönderilen, eþya-

nýn hâl ve durumunu, ölçü, sayý veya tartýsýný tespit ettirmek amacýyla onlarý mahkemeye veya yet-
kili diðer makamlara ya da bu husus için yetkili uzmanlara inceletebilir. Mümkün oldukça diðer ta-
raf da incelemede hazýr bulundurulur.

(2) Ýnceleme giderleri, baþvuruda bulunana aittir. Ýnceleme için gönderilen baþvuruda bulunup
da, sonuçta taþýyanýn tazminat vermesi gereken bir ziya veya hasar belirlenirse inceleme giderleri
taþýyana ait olur.

2. Bildirim
MADDE 1185 - (1) Ziya veya hasarýn en geç eþyanýn gönderilene teslimi sýrasýnda taþýyana

yazýlý olarak bildirilmesi þarttýr. Ziya veya hasar dýþýndan belli deðilse, bildirimin eþyanýn gönderi-
lene teslimi tarihinden itibaren aralýksýz olarak hesaplanacak üç gün içinde gönderilmesi yeterlidir.
Ýhbarnamede ziya veya hasarýn neden ibaret olduðunun genel olarak belirtilmesi gereklidir.

(2) Eþyanýn incelenmesi taraflarýn katýlýmýyla mahkeme veya yetkili makam ya da bu husus
için resmen atanmýþ uzmanlar tarafýndan yapýlmýþsa bildirime gerek yoktur.

(3) Gerçek veya olasý bir ziya veya hasarýn söz konusu olmasý hâlinde taþýyan ve gönderilen,
eþyanýn incelenmesi ve koli sayýsýnýn belirlenmesi için birbirlerine uygun olan her türlü kolaylýðý
göstermekle yükümlüdürler.

(4) Eþyanýn ziya veya hasarý ne bildirilmiþ, ne de tespit ettirilmiþ olursa, taþýyanýn eþyayý de-
nizde taþýma senedinde yazýlý olduðu gibi teslim ettiði ve eþyada bir ziya veya hasarýn meydana gel-
diði kanýtlanýrsa, bu zararýn taþýyanýn sorumlu olmadýðý bir sebepten ileri geldiði kabul olunur. Þu
kadar ki, bu karinelerin aksi ispat olunabilir.

(5) Eþyanýn teslimindeki gecikmenin, gönderilen tarafýndan, onun kendisine teslimi tarihinden
itibaren aralýksýz olarak hesaplanacak altmýþ gün içinde taþýyana yazýlý olarak bildirilmesi þarttýr.
Süresinde bildirim yapýlmayan gecikme zararlarý için tazminat ödenmez.

(6) Eþya bir fiilî taþýyan tarafýndan teslim edilmiþse, bu madde uyarýnca kendisine yapýlan her
bildirim taþýyana yapýlmýþ gibi ve taþýyana yapýlan her bildirim de fiilî taþýyana yapýlmýþ gibi hü-
küm ifade eder. Kaptan ve sorumlu gemi zâbiti dâhil olmak üzere, taþýyan veya fiilî taþýyan ad ve
hesabýna hareket eden bir kiþiye yapýlan bildirim, taþýyana veya fiilî taþýyana yapýlmýþ sayýlýr.

VI- Sorumluluðu sýnýrlandýrma hakký
1. Sorumluluk sýnýrlarý
MADDE 1186 - (1) Eþyanýn uðradýðý veya eþyaya iliþkin her türlü ziya veya hasar nedeniyle

taþýyan, her hâlde, hangi sýnýr daha yüksek ise o sýnýrýn uygulanmasý kaydýyla, koli veya ünite baþý-



---- 830 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

na 666,67 Özel Çekme Hakkýna veya ziyaa ya da hasara uðrayan eþyanýn gayri safî aðýrlýðýnýn her
bir kilogramý için iki Özel Çekme Hakkýný karþýlayan tutarý aþan zarar için sorumlu olmaz; meðer-
ki, eþyanýn cinsi ve deðeri, yüklemeden önce yükleten tarafýndan bildirilmiþ ve denizde taþýma se-
nedine yazýlmýþ olsun. Özel Çekme Hakký, fiilî ödeme günündeki veya taraflarca kararlaþtýrýlan di-
ðer bir tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnca belirlenen deðerine göre Türk Lirasýna
çevrilir.

(2) Taþýyanýn ödemesi gereken tazminatýn toplamý, eþyanýn navlun sözleþmesine uygun olarak
gemiden boþaltýldýðý veya boþaltýlmasý gereken yerdeki ve tarihteki deðerine göre hesaplanýr. Eþya-
nýn deðeri, borsa fiyatýna veya böyle bir fiyat yoksa, cari piyasa fiyatýna veya her ikisinin de yok-
luðu hâlinde ayný nitelikte ve kalitede eþyanýn olaðan deðerine göre belirlenir.

(3) Eþya topluca bir konteyner, palet veya benzeri bir taþýma gerecine konmuþ ise, denizde ta-
þýma senedine söz konusu taþýma gerecinin içeriði olarak yazýlmýþ her koli veya ünite, ayrý bir koli
veya ünite sayýlýr. Aksi hâlde, böyle bir taþýma gereci, tek bir koli veya ünite sayýlýr. Bizzat taþýma
gereci ziyaa veya hasara uðrarsa, taþýyana ait veya onun tarafýndan saðlanmýþ olmadýkça, taþýma ge-
reci ayrý bir koli sayýlýr.

(4) Yükletenin birinci fýkra uyarýnca yaptýðý bildirim denizde taþýma senedine yazýlmýþsa, bu
kayýtlar karine oluþturur, ancak bu karine taþýyan bakýmýndan baðlayýcý deðildir; 1239 uncu madde-
nin üçüncü fýkrasý, söz konusu kayýtlar hakkýnda uygulanmaz.

(5) Yükleten eþyanýn cinsini veya deðerini kasten gerçeðe aykýrý bildirmiþse, taþýyan, her hâlde,
eþyanýn uðradýðý veya eþyaya iliþkin ziya veya hasar nedeniyle sorumlu olmaz.

(6) Taþýyanýn, taþýma süresinin aþýlmasýndan doðan sorumluluðu, geciken eþya için ödenecek
navlunun ikibuçuk katý ile sýnýrlýdýr; þu kadar ki, bu tutar, navlun sözleþmesine göre ödenecek top-
lam navlun miktarýndan fazla olamaz.

(7) Taþýyanýn, birinci ve altýncý fýkralarýn birlikte uygulanmasý hâlinde toplam sorumluluðu, eþ-
yanýn tam ziyaýndan sorumluluðu hâlinde birinci fýkra gereðince tazminle yükümlü olacaðý tutarý
geçemez.

(8) Taraflar, birinci ve altýncý fýkralarda öngörülen sýnýrlardan daha yüksek tutarlar kararlaþtý-
rabilirler, þu kadar ki, birinci fýkra bakýmýndan taraflarýn kararlaþtýrdýðý sýnýr, o fýkrada öngörülen sý-
nýrlardan hangisi yüksek ise, o sýnýrdan daha düþük olamaz.

2. Sorumluluðu sýnýrlandýrma hakkýnýn kaybý
MADDE 1187 - (1) Zarara veya teslimdeki gecikmeye, böyle bir zarara veya gecikmeye sebep

olmak kastý ile veya pervasýzca bir davranýþla ve olasý böyle bir zarar veya gecikmenin meydana ge-
leceði bilinci ile iþlenmiþ bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet verdiði ispat edildiði taktirde taþýyan,
1186 ncý maddede öngörülen sorumluluk sýnýrlarýndan yararlanamaz.

(2) Zarara veya teslimdeki gecikmeye, böyle bir zarara veya gecikmeye sebep olmak kastý ile
veya pervasýzca bir davranýþla ve muhtemelen böyle bir zarar veya gecikmenin meydana geleceði
bilinci ile iþlenmiþ bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet verdiði ispat edilen taþýyanýn adamlarý da,
1190 ýncý maddenin ikinci fýkrasý hükmüne dayanarak 1186 ncý maddede öngörülen sorumluluk sý-
nýrlarýndan yararlanamazlar.



---- 831 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

VII- Tazminat istemi için süre
1. Hak düþürücü süre
MADDE 1188 - (1) Eþyanýn ziyaý veya hasarý ile geç tesliminden dolayý taþýyana karþý her tür-

lü tazminat istem hakký, bir yýl içinde yargý yoluna baþvurulmadýðý takdirde düþer.
(2) Bu süre taþýyanýn eþyayý veya bir kýsmýný teslim ettiði veya eþya hiç teslim edilmemiþse,

onun teslim edilmesinin gerektiði tarihten itibaren iþlemeye baþlar.
(3) Sorumlu tutulan kiþinin rücu davasý, birinci fýkrada öngörülen hak düþürücü sürenin sona

ermesinden sonra da açýlabilir. Ancak, rücu davasý açma hakký, bu hakka sahip olan kiþinin, istenen
tazminat bedelini ödediði veya aleyhine açýlan tazminat davasýnda dava dilekçesini tebellüð ettiði
tarihten itibaren doksan gün içinde kullanýlmadýkça düþer.

(4) Bu süre, taraflarýn dava sebebinin doðmasýndan sonra yapacaklarý bir anlaþma ile uzatýlabilir.
2. Hak düþürücü süre itirazýndan yararlanma hakkýnýn yitirilmesi
MADDE 1189 - (1) Tazminat isteminin muhatabý, zarar göreni dava açma süresini kaçýrmasý so-

nucunu doðuracak þekilde oyalarsa, hak düþürücü sürenin geçmiþ olduðu itirazýndan yararlanamaz.
(2) Bu takdirde, dava açma süresi, zarar görenin, bu durumu öðrendiði tarihten itibaren iþleme-

ye baþlar.
VIII- Sözleþmeye dayanmayan istemlere uygulama
MADDE 1190 - (1) Taþýyanýn sorumluluktan kurtulmasý sonucunu doðuran durumlarda so-

rumluluk sýnýrlarýna iliþkin hükümler, navlun sözleþmesine konu olan eþyanýn ziya, hasar veya geç
teslimi yüzünden, taþýyan aleyhine sözleþmeye, haksýz fiile veya diðer bir sebebe dayanýlarak açý-
lacak bütün davalarda uygulanýr.

(2) Böyle bir dava, taþýyanýn adamlarýndan biri aleyhine açýlýrsa görevi veya yetkisi sýnýrlarý
içinde hareket ettiðini ispat etmek kaydýyla, o da, taþýyan için geçerli olan sorumluluktan muaf ol-
ma sebepleri ile sorumluluk sýnýrlamalarýndan yararlanabilir.

(3) Taþýyan ile onun adamlarýndan istenebilecek olan tazminat miktarlarýnýn toplamý, 1187 nci
madde hükmü saklý kalmak kaydýyla, 1186 ncý maddede öngörülen sorumluluk sýnýrýný aþamaz.

IX- Fiilî taþýyanýn sorumluluðu
1. Genel olarak
MADDE 1191 - (1) Taþýmanýn gerçekleþtirilmesi, kýsmen veya tamamen bir fiilî taþýyana bý-

rakýldýðý takdirde, taþýyan, navlun sözleþmesine göre böyle bir býrakma hakkýna sahip olup olmadý-
ðý dikkate alýnmaksýzýn, taþýmanýn tamamýndan sorumlu kalmaya devam eder. Taþýyan, fiilî taþýya-
nýn ve onun taþýma borcunun ifasýnda kullandýðý ve görevi ve yetkisi sýnýrý içinde hareket eden
adamlarýnýn fiil ve ihmallerinden de bu Kanun hükümlerine göre sorumludur.

(2) Bu Kanunun taþýyanýn sorumluluðuna iliþkin olan tüm hükümleri, fiilî taþýyanýn bizzat ger-
çekleþtirdiði taþýmadan sorumluluðu hakkýnda da geçerlidir. Fiilî taþýyanýn adamlarýnýn aleyhine da-
va açýlmasý hâlinde 1187 nci maddenin ikinci fýkrasý ile 1190 ýncý maddenin ikinci ve üçüncü fýkra-
larý uygulanýr.

(3) Taþýyanýn kanunen kendisine yüklenmeyen bir borç veya yükümlülüðü üstlenmesi veya taný-
nan bir haktan vazgeçmesi sonucunu doðuran özel anlaþmalar, açýk ve yazýlý onayý olmadýkça, fiilî ta-
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þýyan hakkýnda hüküm ifade etmez; fakat, bu hususta yapýlmýþ olan özel bir anlaþma fiilî taþýyanýn
onayý olmasa da taþýyaný baðlamaya devam eder.

(4) Taþýyan ve fiilî taþýyan ayný zarardan sorumlu olduklarý takdirde ve ölçüde sorumluluklarý
müteselsildir.

(5) Taþýyan, fiilî taþýyan ve bunlarýn adamlarý tarafýndan ödenecek tazminatýn toplamý, bu Ka-
nunda öngörülen sorumluluk sýnýrlarýný aþamaz.

(6) Bu madde hükümleri, taþýyan ile fiilî taþýyan arasýndaki rücu iliþkisini etkilemez.
2. Sorumsuzluk þartý
MADDE 1192 - (1) 1191 inci maddenin birinci fýkrasý hükmüne halel gelmemek kaydýyla, bir

navlun sözleþmesinde, sözleþmenin konusunu oluþturan bir taþýmanýn belirli bir kýsmýnýn taþýyan-
dan baþka bir kiþi tarafýndan gerçekleþtirileceðinin öngörülmüþ olmasý durumunda, sözleþmeye, ta-
þýmanýn ilgili bölümünde taþýnan eþya fiilî taþýyanýn hâkimiyetinde iken meydana gelecek ziya, ha-
sar veya teslimdeki gecikmeden taþýyanýn sorumlu olmayacaðýna iliþkin þart konabilir; þu kadar ki,
sorumluluðu sýnýrlayan veya ortadan kaldýran bu tür anlaþmalar, yetkili Türk mahkemesinde fiilî ta-
þýyan aleyhine dava açýlamadýðý hâllerde geçersizdir. Ziyaýn, hasarýn ve teslimdeki gecikmenin eþ-
ya fiilî taþýyanýn hâkimiyetinde iken meydana geldiðini ispat yükü, taþýyana aittir.

(2) Sorumluluðu sýnýrlayan veya ortadan kaldýran bir þartýn geçerliði, fiilî taþýyanýn adý, unva-
ný ve iþyeri adresinin navlun sözleþmesinden anlaþýlmasýna baðlýdýr. Navlun sözleþmesinin kurul-
masý sýrasýnda taþýmayý gerçekleþtirecek fiilî taþýyan belirlenmiþ deðilse, taþýyan, belirlendiði anda
ve en geç eþyanýn fiilî taþýyana teslimi ardý sýra derhal gönderilene fiilî taþýyanýn adýný, unvanýný ve
iþyeri adresini bildirir. Bu bildirim yapýlmadýðý takdirde, taþýyanýn sorumluluðu devam eder.

(3) Fiilî taþýyan, eþyanýn hâkimi olduðu sýrada ortaya çýkan ziyadan, hasardan veya teslimdeki
gecikmeden 1191 inci maddenin ikinci fýkrasý uyarýnca sorumludur.

B) Taþýyanýn haklarý
I- Navlun ödenmesini istem hakký
1. Miktarý
a) Ölçü, tartý veya sayý üzerine
MADDE 1193 - (1) Navlun, eþyanýn ölçüsü, tartýsý veya sayýsý üzerine þart edilmiþ ise, tereddüt

hâlinde, navlun miktarý gönderilene teslim edilen eþyanýn ölçü, tartý veya sayýsýna göre belirlenir.
b) Zaman üzerine
MADDE 1194 - (1) Zaman üzerine kararlaþtýrýlmýþ olan navlun, yüklemenin belli bir günde

baþlayacaðý kararlaþtýrýlmýþsa o günden, deðilse 1152 nci madde uyarýnca hazýrlýk bildiriminde bu-
lunulduðu günü izleyen günden itibaren iþlemeye baþlar. Safra ile yolculukta ise, yolculuða hazýr
olunduðunun haber verildiði günü izleyen günden ve bu haber yolculuðun baþlamasýndan bir gün
öncesine kadar verilmemiþse, geminin yola çýktýðý günden itibaren iþlemeye baþlar.

(2) Sürastarya öngörülmüþse, sürastarya süresince zaman üzerine kararlaþtýrýlmýþ navlun iþlemez.
(3) Zaman üzerine kararlaþtýrýlmýþ navlun, boþaltmanýn tamamlandýðý günden sonra iþlemez.
(4) Taþýyanýn kusuru olmaksýzýn yolculuk gecikir veya kesilirse, zaman üzerine kararlaþtýrýlmýþ

navlun, 1221 inci maddenin birinci fýkrasý ve 1222 nci maddenin ikinci fýkrasý hükümleri saklý kal-
mak üzere, araya giren günler için de ödenir.
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c) Kararlaþtýrýlmamýþsa
MADDE 1195 - (1) Taþýnmak üzere teslim alýnan eþya için navlun miktarý kararlaþtýrýlmamýþ-

sa, yükleme zamaný ve yerinde mûtad olan navlun ödenir.

(2) Taþýnmak üzere teslim alýnan eþya kararlaþtýrýlmýþ olandan fazla ise, fazlasý için de sözleþ-
mede belirlenen miktarýn oranlanmasýna göre navlun ödenir.

d) Navlun dýþýnda kalan prim ve giderler
MADDE 1196 - (1) Taþýyan, navlun dýþýnda, pey akçesi, prim, bahþiþ ve benzeri bir ad altýnda

baþkaca hiçbir istemde bulunamaz.

(2) Aksine sözleþme yoksa, gemiciliðin olaðan ve olaðanüstü giderleri, özellikle kýlavuz, li-
man, fener, romörkaj, karantina, buz kýrdýrma ve bunlara benzer hizmetlere iliþkin resimler ile üc-
retleri ödemek ve bu giderleri doðuran sebeplere iliþkin önlemleri almak navlun sözleþmesi hüküm-
lerine göre yükümlü olmasa bile, yalnýz taþýyana düþer.

(3) Müþterek avarya hâlleriyle eþyanýn korunmasý, güvenlik altýna alýnmasý ve kurtarýlmasý için
yapýlan giderler hakkýnda ikinci fýkra hükmü uygulanmaz.

2. Muacceliyeti
MADDE 1197 - (1) Navlun, eþyanýn tesliminin istendiði anda ve her hâlde boþaltma süresinin

sonunda muaccel olur.

3. Eþyanýn navlun yerine býrakýlmasý
MADDE 1198 - (1) Taþýyan, bozulmuþ veya hasarlanmýþ olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn eþya-

yý navlun yerine kabul etmek zorunda tutulamaz.

4. Ziyaa uðrayan eþya
MADDE 1199 - (1) Boþaltma süresinin sonuna kadar bir kaza sonucunda ziyaa uðrayan eþya

için navlun ödenmez ve peþin ödenmiþ ise geri alýnýr. Navlun götürü kararlaþtýrýlmýþ ise eþyanýn bir
kýsmýnýn ziyaý, navlunun o oranda indirilmesini istemeye hak verir.

(2) Doðasý sebebiyle özellikle içinden bozulma, kendiliðinden eksilme ve olaðan akma ve sýz-
ma yüzünden ziyaa uðrayan eþya ile yolda ölen hayvanlar için, teslim edilmiþ olup olmadýklarýna
bakýlmaksýzýn navlun ödenir.

(3) Müþterek avarya dolayýsýyla feda edilmiþ olan eþyaya düþen navlun için ödenecek garame
paylarý hakkýnda müþterek avarya hükümleri uygulanýr.

5. Borçlusu
MADDE 1200 - (1) Navlunun borçlusu taþýtandýr.

II- Hapis hakký
1. Genel olarak
MADDE 1201 - (1) Taþýyan, navlun sözleþmesinden doðan bütün alacaklarý için Türk Medenî

Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca hapis hakkýna sahiptir.

(2) Hapis hakký, sadece, üzerinde hapis hakký kullanýlan eþyanýn taþýndýðý yolculuktan doðan
alacaklarý güvence altýna alýr.
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(3) Hapis hakký ancak, alacaðý güvenceye alacak miktardaki eþya üzerinde kullanýlabilir. Þu ka-
dar ki, müþterek avarya ve kurtarma alacaklarý için taþýyan, eþyanýn tümü üzerinde hapis hakký kul-
lanabilir.

2. Çekiþmeli tutarýn yatýrýlmasý ve güvence
MADDE 1202 - (1) Taþýyanýn alacaklarý hakkýnda uyuþmazlýk çýkarsa, çekiþmeli tutar, mah-

kemece belirlenecek yere yatýrýlýr yatýrýlmaz, taþýyan eþyayý teslim etmek zorundadýr.

(2) Taþýyan, eþyanýn tesliminden sonra, yeterli güvence göstererek yatýrýlmýþ olan tutarý çekebilir.

III- Üçüncü kiþi gönderilenin durumu
1. Ödeme yükümlülüðünün doðmasý
MADDE 1203 - (1) Eþya taþýtandan baþka bir kiþiye teslim edilecekse, bu kiþi, navlun sözleþ-

mesi veya koniþmento ya da diðer bir denizde taþýma senedi uyarýnca eþyanýn teslimini istediðinde,
bu istemin dayandýðý sözleþmenin veya koniþmentonun yahut diðer bir denizde taþýma senedinin
hükümlerine göre ödemeye yetkili kýlýndýðý bütün alacaklarý ödemekle, kendi hesabýna Gümrük
Resmi ödenmiþ ve baþka giderler yapýlmýþ ise bunlarý da vermekle ve üstüne düþen diðer bütün
borçlarý yerine getirmekle yükümlü olur.

2. Gönderilene karþý hapis hakkýnýn kullanýlmasý
MADDE 1204 - (1) Gönderilen, eþyanýn teslimini istediði andan itibaren, sadece 1203 üncü

maddede öngörülen alacaklar için hapis hakkýnýn kullanýlmasýna katlanmak zorundadýr; diðer ala-
caklar için hapis hakký kullanýlamaz.

(2) Bu takdirde, 1398 ilâ 1400 üncü maddelere göre yürütülecek takiplerde, borçluya yapýlma-
sý gereken bildirim ve tebliðler gönderilene yapýlýr. Gönderilen bulunmaz veya eþyayý teslim almak-
tan kaçýnýrsa, bildirim ve tebliðlerin taþýtana yapýlmasý gerekir.

(3) Eþya yalnýz bir navlun sözleþmesine dayanýlarak taþýnmýþ olup da, birden çok koniþmento-
ya veya diðer bir denizde taþýma senedine dayanýlarak çeþitli gönderilenlere teslim edilecekse, ha-
pis hakký, her koniþmentoya veya diðer bir denizde taþýma senedine isabet eden alacaklar için ayrý
ayrý kullanýlýr.

3. Rücu hakký
a) Eþyanýn teslimi hâlinde
MADDE 1205 - (1) Eþyayý gönderilene teslim etmiþ olan taþýyan, 1203 üncü maddeye göre

gönderilenden istenebilecek olan alacaklarýn ödenmesini taþýtandan isteyemez. Ancak, taþýtanýn, ta-
þýyanýn zararýna olarak sebepsiz zenginleþtiði oranda, taþýyan taþýtana rücu edebilir.

b) Hapis hakkýnýn paraya çevrilmesi hâlinde
MADDE 1206 - (1) Taþýyan, üzerinde hapis hakký kullandýðý eþyanýn paraya çevrilmesini iste-

miþ, fakat satýþ sonucunda alacaðýný tamamen alamamýþsa, kendisiyle taþýtan arasýnda yapýlan nav-
lun sözleþmesinden doðan alacaklarýný elde edemediði oranda, taþýtandan isteyebilir.

c) Gönderilenin eþyayý teslim almamasý hâlinde
MADDE 1207 - (1) Gönderilen, eþyanýn teslimine iliþkin istem hakkýný kullanmazsa, taþýtan,

navlun sözleþmesi gereðince navlunu ve diðer alacaklarý taþýyana ödemekle yükümlüdür.
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(2) Eþyanýn taþýtan tarafýndan teslim alýnmasýnda boþaltmayla ilgili hükümler, gönderilen yeri-
ne taþýtan geçmek suretiyle uygulanýr.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Taþýtanýn ve Yükletenin Sorumluluðu

MADDE 1208 - (1) Taþýtan ve yükleten, taþýyan veya fiilî taþýyanýn, geminin ziyaý veya hasa-
rý dolayýsýyla ya da diðer bir sebeple uðradýklarý zarardan sorumlu deðillerdir; meðerki, zarar yük-
letenin veya taþýtanýn yahut onlarýn adamlarýnýn kusurundan kaynaklanmýþ olsun. Yükletenin veya
taþýtanýn adamlarýnýn sorumluluðu için de, onlarýn kusurlarýnýn varlýðý aranýr.

BEÞÝNCÝ AYIRIM
Yolculuðun Baþlamasýna veya Devamýna Engel Olan Sebepler Yüzünden

Sözleþmenin Sona Ermesi
A) Hükümden düþmesi
I- Geminin zayi olmasý sebebiyle
1. Yolculuk baþlamadan önce
MADDE 1209 - (1) Gemi, yolculuk baþlamadan önce umulmayan bir hâl yüzünden zayi olduðu

takdirde, iki taraftan biri ötekine tazminat vermekle yükümlü olmaksýzýn navlun sözleþmesi hüküm-
den düþer. Bu hâlde sadece geminin zayi olduðu ana kadar doðmuþ bulunan borçlarýn ifasý gerekir.

2. Yolculuk baþladýktan sonra
a) Mesafe navlunu
MADDE 1210 - (1) Gemi yolculuk baþladýktan sonra umulmayan bir hâl yüzünden zayi olduðu

takdirde; taþýyana o ana kadar doðmuþ bulunan alacaklarý dýþýnda, zayi olan gemiden kurtarýlan ve gü-
venlik altýna alýnan eþya baþka bir limana getirilmiþ olsa bile mesafe navlunu da ödenmesi gerekir.

(2) Mesafe navlunu kurtarýlan eþyanýn miktarýna, yolculuðun geminin zayi olduðu ana kadar
alýnan yola, giderlerine, süresine, katlanýlan rizikolarýna ve zorluk derecesine göre hakkaniyete uy-
gun bir þekilde hesap edilir.

(3) Mesafe navlunu, kurtarýlan eþyanýn güvenlik altýna alýndýðý yer ve tarihteki deðerini aþamaz.

b) Kaptanýn görevleri
MADDE 1211 - (1) Navlun sözleþmesinin geminin umulmayan bir hâl yüzünden ziyaý sebe-

biyle hükümden düþmesi, kaptanýn yükle ilgili olanlarýn gýyabýnda 1112 nci madde gereðince, on-
larýn menfaatini korumak hususunda sahip olduðu görevlerini ortadan kaldýrmaz. Kaptan, acil
hâllerde önceden danýþmasýna bile gerek olmaksýzýn, durumun gereðine göre eþyayý ilgililerin hesa-
býna baþka bir gemi ile varma limanýna taþýtmaya veya eþyanýn güvenli bir yerde depo edilmesini ve-
ya uygun fiyatla satýlmasýný saðlamaya zorunludur. Kaptan, bu görevlerinin ifasý ve eþyanýn bakýmý
için gereken giderleri karþýlamak üzere eþyayý rehnetmeye veya bir kýsmýný satmaya da yetkilidir.

(2) Kaptan, taþýyanýn mesafe navlunu ile geminin zayi olduðu ana kadar doðmuþ bulunan ala-
caklarý ve eþyayý bir istemle sýnýrlayan müþterek avarya garame paylarý ile kurtarma alacaklarý
ödenmedikçe veya bunlar karþýlýðýnda yeterli güvence gösterilmedikçe, eþyayý elden çýkarmaya ve-
ya taþýtmak üzere baþka bir gemiye teslime zorunlu deðildir.
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(3) Kaptanýn birinci fýkra hükmüne göre kendisine düþen görevleri yapmamasýndan doðacak
zararlardan, taþýyan dýþýnda donatan da sorumludur.

3. Yerine geçme kayýtlarý
MADDE 1212 - (1) Taþýyan, eþyayý, sözleþmede ismen kararlaþtýrýlmýþ olan dýþýnda baþka bir ge-

miye yüklemeye veya aktarmaya yetkili ise, bu geminin ziyaý hâlinde taþýmayý diðer uygun bir gemi
ile yapabilir veya tamamlatabilir. Taþýyan, seçimini gecikmeksizin taþýtana bildirmekle yükümlüdür.

4. Geminin denize elveriþsiz hâle gelmesi
MADDE 1213 - (1) Denize elveriþsiz hâle gelmiþ gemi mahkemenin tesbit kararýyla zayi ol-

muþ sayýlýr.
II- Eþyanýn zayi olmasý sebebiyle
1. Yolculuk baþlamadan önce
a) Eþya sözleþmede ferden belirlenmiþse
MADDE 1214 - (1) Sözleþmede ferden belirlenen eþyanýn tamamýnýn umulmayan bir hâl yü-

zünden zayi olmasý hâlinde, taraflar arasýndaki sözleþme iki taraftan biri ötekine tazminat vermek-
le yükümlü olmaksýzýn hükümden düþer. Ancak o ana kadar doðmuþ alacaklarýn ifasý gerekir.

(2) Eþyanýn bir kýsmýnýn zayi olmasý hâlinde ise, taþýtan kararlaþtýrýlan navlunun yarýsýný öde-
yerek sözleþmeyi feshetmeye veya taþýyanýn durumunu güçleþtirmemek þartýyla baþka eþya yükle-
meye yetkilidir. Taþýtan bu seçimlik haklarýný, gemi limandan ayrýlana kadar kullanmadýðý takdirde,
tam navlunu ödemeye zorunludur.

(3) Zayi olanlar yerine baþka eþyayý yüklemeyi tercih eden taþýtan; bu yüklemeyi giderlerine da katlanarak
mümkün olan en kýsa zamanda bitirmeye ve sebep olduðu zararlarý tazmine zorunludur.

b) Eþya, sözleþmede tür veya cinsi ile belirlenmiþse
MADDE 1215 - (1) Sözleþmede ferden belirlenmemiþ bulunan eþyanýn yüklenmek üzere tes-

liminden önce tamamý zayi olsa bile, taraflar arasýndaki sözleþme sona ermez.
(2) Taþýtanýn, 1144 üncü madde gereðince sahip olduðu, kararlaþtýrýlandan baþka bir eþya yük-

leme hakký saklýdýr.
(3) Sözleþmede sadece tür ve cinsi ile gösterilmiþ bulunan eþyanýn yüklenmek üzere teslimi,

onu ferden belirlenmiþ hâle getirir.
(4) Navlun sözleþmesinde tür ve cinsi ile gösterilmiþ bulunan eþya henüz bekleme süresi dol-

madan gemiye yüklendikten veya gemiye yüklenmek üzere yükleme yerinde kaptan tarafýndan tes-
lim alýndýktan sonra tamamen zayi olursa, taþýtan zayi olanlar yerine baþka eþya teslimine hazýr ol-
duðunu gecikmeksizin bildirdiði ve yine ayný süre içinde bu eþyanýn teslimine baþladýðý takdirde,
sözleþme hükümden düþmez. Taþýtan, bu eþyanýn yüklenmesini en kýsa zamanda bitirmek dýþýnda
bu yüklemenin fazla giderlerini üzerine almaya ve bu yükleme yüzünden bekleme süresi uzarsa ta-
þýyanýn bu yüzden uðradýðý zararýný tazmine zorunludur.

2. Yolculuk baþladýktan sonra
a) Eþyanýn tamamýnýn zayi olmasý
MADDE 1216 - (1) Yolculuk baþladýktan sonra taþýnan eþyanýn umulmayan bir hâl yüzünden

tamamýnýn zayi olmasý ile iki taraftan biri diðerine tazminat vermeye zorunlu olmaksýzýn, navlun
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sözleþmesi hükümden düþer. Taþýyana sadece, sözleþmenin sona erdiði ana kadar doðmuþ bulunan
diðer alacaklarý ödenir. 1199 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarý saklýdýr.

b) Eþyanýn bir kýsmýnýn zayi olmasý
MADDE 1217 - (1) Yolculuk baþladýktan sonra eþyanýn umulmayan bir hâl yüzünden bir kýs-

mýnýn zayi olmasý, taraflar arasýndaki sözleþmeyi hükümden düþürmez. Eþyanýn, zayi olan kýsmý hiç
taþýnmamýþ veya yolculuk devam ederken gemiden uzaklaþtýrýlmýþ olsa bile, taþýyana tam navlun
ödenir; þu kadar ki, 1199 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fýkrasý hükümleri saklýdýr.

B) Feshi
I- Taraflara fesih yetkisi veren hâl
MADDE 1218 - (1) Gemiye ambargo veya devlet hizmeti için el konulmasý, varma yeri ülke-

si ile ticaretin yasaklanmasý, yükleme veya varma limanlarýnýn abluka altýna alýnmasý, sözleþme ge-
reðince taþýnacak olan eþyanýn tamamýnýn yükleme limanýndan ihracýnýn veya varma limanýna itha-
linin yahut transit geçiþinin yasaklanmasý gibi bir kamu tasarrufu yüzünden sözleþmenin ifasýnýn en-
gellenmiþ olmasý her iki tarafa herhangi bir tazminat vermekle yükümlü olmaksýzýn sözleþmeyi fes-
hedebilme yetkisi verir.

(2) Henüz yolculuk baþlamamýþsa, fesih yetkisinin kullanýlabilmesi için sözleþmenin ifasýný en-
gelleyen durumun mevcut ihtimallere göre kýsa zamanda ortadan kalkmayacaðýnýn anlaþýlmýþ olma-
sý gerekir. Buna karþýlýk, yolculuk baþladýktan sonra sözleþmenin ifasý engellenmiþse, fesih yetkisi-
nin kullanýlabilmesi için bir ay boyunca engelin kalkmasýnýn beklenmesi icap eder. Bu süreler, kap-
tan engeli bir limanda bulunduðu sýrada öðrenirse, engeli haber aldýðý günden; aksi takdirde enge-
lin kendisine bildirildiði günden sonra gemi ile bir limana ulaþtýðý günden itibaren hesap olunur.

(3) Taraflar, kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkambar sözleþmelerinde belli bir süre
beklemeye zorunlu olmaksýzýn fesih yetkisini kullanabilirler.

(4) Savaþ çýktýðý için geminin veya navlun sözleþmesi gereðince gemi ile taþýnacak eþyanýn ta-
mamý yahut her ikisinin artýk serbest sayýlmamasý ve zabt veya müsaderesi tehlikesi mevcutsa, ta-
raflar belli bir süre beklemeye zorunlu olmaksýzýn fesih yetkisini kullanabilirler.

(5) Taþýtanýn, engelin yolculuk baþlamadan önce ortaya çýktýðý hâllerde, serbest sayýlmayan eþ-
ya yerine 1144 üncü madde gereðince sahip olduðu kararlaþtýrýlandan baþka eþya yükleme hakký
saklýdýr.

II- Taraflarýn fesih yetkisine sahip olmadýðý hâller
1. Eþyanýn sadece bir kýsmýna iliþkin engeller
MADDE 1219 - (1) Eþyanýn sadece bir kýsmýna iliþkin engeller, taraflara fesih yetkisi vermez.

Taþýtan, savaþ, ihracat veya ithalat yasaðý gibi sebeplerle eþyanýn artýk serbest sayýlmayan kýsmýný
herhalde gemiden alýp uzaklaþtýrmak zorundadýr . Ancak, taþýtan henüz yolculuk baþlamamýþsa, ta-
þýyanýn durumunu aðýrlaþtýrmamak þartýyla gemiye bunlar yerine baþka eþya yükleyebilir veya ka-
rarlaþtýrýlan navlunun yarýsýný ödeyerek sözleþmeyi feshedebilir. Eþyanýn, sözleþmenin ifasýný engel-
leyen kýsmý hiç taþýnmamýþ veya yolculuk devam ederken gemiden uzaklaþtýrýlmýþ olsa bile, taþýya-
na tam navlun ödenir.

(2) Kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkambar sözleþmelerinde fesih yetkisi yoktur.
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2. Kaptanýn haklý bir sebeple rotadan sapmasý
MADDE 1220 - (1) Kaptanýn denizde can ve eþya kurtarmak veya diðer bir haklý sebeple ro-

tadan sapmýþ olmasý, taraflarýn hak ve yükümlülüklerini etkilemez ve taþýyan bu yüzden doðacak
zararlardan sorumlu olmaz.

(2) Türk Medenî Kanununun 2 nci maddesi hükmü saklýdýr.

3. Geminin yolculuk sýrasýnda tamirinin gerekmesi
MADDE 1221 - (1) Geminin yolculuk sýrasýnda tamiri gerekirse, navlunun tamamý ile taþýya-

nýn o ana kadar doðmuþ bulunan diðer bütün alacaklarýnýn ödenmesi veya temin edilmesi þartýyla
eþya gemiden alýnabileceði gibi; tamirin bitmesi de beklenebilir. Navlunun zaman üzerine kararlaþ-
týrýldýðý hâllerde, tamirin devam ettiði süre hesaba katýlmaz.

(2) 1222 nci maddenin birinci fýkrasýnýn ilk cümlesi hükmü saklýdýr.

(3) Kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkambar sözleþmelerinde eþya tamir sýrasýnda boþal-
týlmýþ olduðu takdirde, taþýtan tam navlunu ve diðer alacaklarý ödemek þartýyla eþyayý geri alabilir.

III- Diðer sebeblerin etkisi
MADDE 1222 - (1) Yolculuðun, bu Kanunda öngörülenler dýþýnda bir tabiî olay veya umul-

mayan diðer bir hâl yüzünden baþlamadan veya baþladýktan sonra gecikmesi, taraflarýn hak ve yü-
kümlülüklerini deðiþtirmez; meðerki, bu gecikme yüzünden sözleþmenin belli amacý kaybolmuþ ol-
sun. Bununla beraber, umulmayan hâlden kaynaklanan ve mevcut þartlara göre uzunca bir zaman
süreceði anlaþýlan gecikmelerde, taþýtan gemiye yüklenmiþ olan eþyayý rizikosu ve gideri kendisine
ait olmak ve zamanýnda tekrar yüklemek þartýyla yeterli ve uygun bir güvence göstererek boþaltma-
ya yetkilidir. Taþýtan, yüklemenin yeniden yapýlmamasý hâlinde navlunun tamamýný ödemek ve bo-
þaltmanýn sebep olduðu zararlarý tazmin etmek zorundadýr.

(2) Gecikmenin bir kamu tasarrufundan kaynaklandýðý hâllerde, zaman üzerine kararlaþtýrýlan
navlun iþlemez.

(3) Kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkambar sözleþmelerinde taþýtan geçici olarak bo-
þaltmak hakkýný ancak diðer taþýtanlar muvafakat ettikleri takdirde kullanabilir.

IV- Eþya üzerinde tasarruf yetkisi olan kiþinin fesih yetkisi
MADDE 1223 - (1) Taþýtanýn eþya üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmadýðý hâllerde, ona ait

fesih yetkisi eþya üzerinde tasarruf yetkisi olan kiþi tarafýndan kullanýlýr.

V- Fesih yetkisinin kullanýlmasý
1. Feshin bildirimi
MADDE 1224 - (1) Feshin bildirimi, faks mesajý, elektronik mektup veya benzeri teknik araç-

larla da mümkün olmak üzere yazýlý olarak yapýlýr.

2. Hüküm ve sonuçlarý
a) Sözleþme yolculuk baþlamadan önce feshedilmiþse
MADDE 1225 - (1) Navlun sözleþmesi yolculuk baþlamadan önce bu ayýrýmda öngörülen se-

beblerle feshedilirse, taraflar birbirine tazminat ödemekle yükümlü olmayýp sadece o ana kadar
doðmuþ bulunan borçlarýný ifa etmek zorundadýr.
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b) Sözleþme yolculuk baþladýktan sonra feshedilmiþse
MADDE 1226 - (1) Navlun sözleþmesi yolculuk baþladýktan sonra bu ayýrýmda öngörülen se-

beblerle feshedilirse, taþýyana o ana kadar doðmuþ bulunan alacaklarý dýþýnda fesih yetkisi kullaný-
lana kadar yapýlan yolculuk için, eþya yükleme limanýna geri getirilmiþ olsa bile 1210 uncu madde-
nin ikinci fýkrasý uyarýnca hesap edilecek mesafe navlunu da ödenir.

(2) Taraflar arasýnda aksi kararlaþtýrýlmadýkça, eþya fesih yetkisinin kullanýldýðý sýrada geminin
bulunduðu veya en yakýn olduðu limanda boþaltýlýr. Kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkam-
bar sözleþmelerinde boþaltma, yolculuðun gecikmesine veya aktarmaya sebebiyet verecekse, nav-
lun sözleþmesinin feshi üzerine taþýtan, diðer taþýtanlarýn muvafakati olmadýkça, eþyanýn varma li-
manýndan önce boþaltýlmasýný isteyemez; þu kadar ki, taþýtan, boþaltmadan doðan giderlerle zararý
tazmin etmekle yükümlüdür.

(3) Sözleþmenin yolculuk baþladýktan sonra feshi hâlinde de, kaptanýn görevleri ve yetkileri
hakkýndaki 1211 inci madde hükmü uygulanýr.

C) Birden çok yolculuðun özellikleri
MADDE 1227 - (1) Geminin birden çok yolculuk için tutulduðu hâllerde, 1209 ilâ 1226 ncý

madde hükümleri ancak sözleþmenin niteliði ve içeriði cevaz veriyorsa uygulanýr.
(2) Sözleþmeye göre yükleme limanýna yolculuk yapmak zorunda olan gemi yükleme limaný-

na varmýþsa, bu yolculuk için taþýyana ayrýca 1210 uncu maddenin ikinci fýkrasýna göre hesap olu-
nacak mesafe tazminatý ödenir.

ALTINCI AYIRIM
Denizde Taþýma Senetleri

A) Koniþmento
I- Tanýmý, türleri ve düzenlenmesi
MADDE 1228 - (1) Koniþmento, bir taþýma sözleþmesinin yapýldýðýný ispatlayan, eþyanýn ta-

þýyan tarafýndan teslim alýndýðýný veya gemiye yüklendiðini gösteren öyle bir senettir ki, taþýyan eþ-
yayý, ancak bu senedin ibrazý karþýlýðýnda teslimle yükümlüdür.

(2) Yükletenin izniyle, taþýnmak üzere teslim alýnan fakat henüz gemiye yükletilmemiþ olan eþ-
ya için “tesellüm koniþmentosu” düzenlenebilir. Eþya gemiye alýnýr alýnmaz taþýyan, onun teslim
alýndýðý sýrada verilmiþ olan geçici makbuz veya tesellüm koniþmentosunun geri verilmesi karþýlý-
ðýnda yükletenin istediði kadar nüshada “yükleme koniþmentosu” düzenlemekle yükümlüdür. Te-
sellüm koniþmentosuna eþyanýn ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiþ olduðuna dair þerh verildiði
takdirde bu koniþmento “yükleme koniþmentosu” hükmündedir. Koniþmento, kaptan veya taþýyanýn
yahut kaptanýn bu hususta yetkilendirdiði bir temsilcisi tarafýndan taþýyan ad ve hesabýna düzenle-
nebilir.

(3) Koniþmento, nama, emre ve hamile yazýlý olarak düzenlenebilir. Aksi kararlaþtýrýlmadýkça
yükletenin istemi üzerine koniþmento gönderilenin emrine veya sadece emre olarak düzenlenir. Bu
son hâlde “emre” yükletenin emrine demektir. Koniþmento gönderilen sýfatýyla taþýyanýn veya kap-
tanýn namýna da yazýlý olabilir.

(4) Koniþmentonun bütün nüshalarý ayný metni içermeli ve her birinde kaç nüsha hâlinde dü-
zenlendiði gösterilmelidir.
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(5) Yükleten, istem üzerine, koniþmentonun kendisi tarafýndan imzalanmýþ olan bir kopyasýný
taþýyana vermek zorundadýr.

II - Ýçeriði

MADDE 1229 - (1) Koniþmento, aþaðýdaki kayýtlarý içerir:

a) Yükletenin beyanýna uygun olarak gemiye yüklenen veya yüklenmek üzere teslim alýnan eþ-
yanýn genel olarak cinsini, tanýnmasý için zorunlu olan iþaretlerini, gerektiðinde tehlikeli eþya nite-
liðinde olup olmadýðý hakkýnda açýk bir bilgiyi, koli veya parça sayýsý ile aðýrlýðýný veya baþka su-
retle ifade edilen miktarýný,

b) Eþyanýn dýþýndan belli olan hâl ve durumunu,

c) Taþýyanýn ad ve soyadýný veya ticaret unvanýný ve iþletme merkezini,

d) Kaptanýn adý ve soyadýný,

e) Geminin adýný ve vatandaþlýðýný,

f) Yükletenin adý ve soyadýný veya ticaret unvanýný,

g) Yükleten tarafýndan bildirilmiþse, gönderilenin adý ve soyadýný veya ticaret unvanýný,

h) Navlun sözleþmesine göre yükleme limanýný ve taþýyanýn eþyayý yükleme limanýnda teslim
aldýðý tarihi,

i) Navlun sözleþmesine göre boþaltma limanýný veya buna iliþkin talimat alýnacak yeri,

j) Koniþmentonun düzenlendiði yer ve tarihi,

k) Taþýyan veya onu temsilen hareket eden kiþinin imzasýný,

l) Navlunun gönderilen tarafýndan ödeneceðine dair kayýtlarý, ödenecekse bunun miktarýný,

m) Navlun sözleþmesinde açýkça kararlaþtýrýlmýþsa, eþyanýn boþaltma limanýnda teslim oluna-
caðý tarih ve süreyi,

n) Sorumluluk sýnýrlarýný geniþleten her þartý,

o) Taraflarca uygun görülen diðer kayýtlarý.

(2) Birinci fýkrada sayýlan unsurlardan bir veya bir kaçýnýn koniþmentoda bulunmamasý sene-
din hukuken koniþmento sayýlmasýný engellemez; yeter ki senet 1228 inci maddenin birinci fýkra-
sýnda yazýlý unsurlarý taþýmakta olsun.

III- Hükümleri

1. Kýymetli evrak olma niteliði

a) Eþyanýn yetkili koniþmento hamiline teslimi

aa) Genel olarak

MADDE 1230 - (1) Koniþmentonun meþru hâmili, eþyayý teslim almaya yetkilidir.

(2) Koniþmento birden çok nüsha olarak düzenlenmiþse, eþya, tek nüshanýn meþru hamiline
teslim edilir.
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bb) Birden çok koniþmento hâmilinin baþvurusu
MADDE 1231 - (1) Koniþmentonun birden çok meþru hâmili ayný zamanda baþvurursa kap-

tan, hepsinin istemini reddederek eþyayý umumi ambara veya baþka güvenli bir yere tevdi etmek ve
bu þekilde hareket etmesinin sebeplerini de göstererek bunu anýlan koniþmento hâmillerine bildir-
mek zorundadýr.

(2) Kaptan hareket tarzýna ve sebeplerine iliþkin resmî bir senet düzenletmeye yetkilidir; bu se-
beple yapýlan giderler hakkýnda 1201 inci madde uygulanýr.

cc) Yükletenin talimatý
MADDE 1232 - (1) Emre yazýlý bir koniþmento düzenlenmiþse kaptan, yükletenin eþyanýn ge-

ri verilmesi veya teslimi hususundaki talimatýný ancak kendisine koniþmentonun bütün nüshalarý ge-
ri verildiði takdirde yerine getirir.

(2) Gemi varma limanýna ulaþmadan, bir koniþmento hâmili eþyanýn teslimini isterse, ayný hü-
küm uygulanýr.

(3) Kaptan bu hükümlere aykýrý hareket ederse, taþýyan koniþmentonun meþru hamiline karþý
sorumlu kalmakta devam eder.

(4) Koniþmento emre yazýlý deðilse, yükleten ve koniþmentoda adý yazýlý gönderilen onayladýk-
larý takdirde, koniþmentonun hiçbir nüshasý ibraz edilmese bile, eþya geri verilir veya teslim olunur.
Þu kadar ki; koniþmentonun bütün nüshalarý geri verilmiþ deðilse, taþýyan bu yüzden doðabilecek
zararlar için önce güvence gösterilmesini isteyebilir.

dd) Navlun sözleþmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düþmesi
MADDE 1233 - (1) Navlun sözleþmesinin, geminin varma limanýna ulaþmasýndan önce umul-

mayan bir hâl yüzünden 1209 ilâ 1227 nci maddeler gereðince kendiliðinden veya feshedilmesi so-
nucunda hükümden düþmesi hâlinde de 1232 nci madde hükmü uygulanýr.

b) Koniþmentonun eþyayý temsili
aa) Genel olarak
MADDE 1234 - (1) Eþya, kaptan veya taþýyanýn diðer bir temsilcisi tarafýndan taþýnmak üze-

re teslim alýnýnca koniþmentonun, koniþmento gereðince eþyayý teslim almaya yetkili olan kiþiye
teslimi, 1235 inci madde hükümleri saklý kalmak þartýyla, Türk Medenî Kanununun 957 ve 980 in-
ci maddelerinde yazýlý hukuk sonuçlarý doðurur.

bb) Birden çok koniþmento hâmili
MADDE 1235 - (1) Emre yazýlý bir koniþmento birden fazla nüsha hâlinde düzenlenmiþse,

nüshalardan birinin hâmili, koniþmentonun teslimine 1234 üncü madde gereðince baðlanan sonuç-
larý, kendisi henüz teslim istminde bulunmadan önce bir diðer nüshaya dayanarak 1230 uncu mad-
de uyarýnca kaptandan eþyayý teslim almýþ olan kiþi aleyhine ileri süremez.

(2) Kaptan eþyayý henüz teslim etmeden birden çok koniþmento hâmili ona baþvurup ellerinde
bulundurduklarý koniþmento nüshalarýna dayanarak eþya üzerinde birbirine zýt haklar ileri sürerler-
se, koniþmentonun birden çok nüshalarýný çeþitli kiþilere devretmiþ olan ortak ciranta tarafýndan eþ-
yayý teslim almaya yetkili kýlacak þekilde ilk önce ciro ve teslim edilmiþ olan nüshanýn hâmili di-
ðerlerine tercih olunur. Ciro edilip de baþka bir yere gönderilen koniþmento nüshasý hakkýnda gön-
derme tarihi koniþmento hamiline teslim tarihi hükmündedir.
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cc) Koniþmentonun geri verilmesi karþýlýðýnda eþyanýn teslimi
MADDE 1236 - (1) Eþya, ancak koniþmento nüshasýnýn, eþyanýn teslim alýndýðýna iliþkin þerh

düþülerek geri verilmesi, karþýlýðýnda teslim edilir.

2. Ýspat iþlevi
a) Hukukî iliþkiyi ispat
MADDE 1237 - (1) Taþýyan ile koniþmento hâmili arasýndaki hukukî iliþkilerde koniþmento

esas alýnýr.

(2) Taþýyan ile taþýtan arasýndaki hukukî iliþkiler navlun sözleþmesinin hükümlerine baðlý kalýr.

(3) Koniþmentoda, yolculuk çarteri sözleþmesine gönderme varsa, koniþmento devredilirken
çarter partinin bir suretinin de yeni hâmile ibraz edilmesi gerekir. Bu takdirde çarter partide yer alan
hükümler, nitelikleri elverdiði ölçüde koniþmento hamiline karþý da ileri sürülebilir. Ancak, Kanu-
nun 1245 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi hükmü saklýdýr.

b) Taþýyaný ispat
MADDE 1238 - (1) Koniþmentoyu taþýyan sýfatýyla imzalayan veya koniþmento kendi ad ve

hesabýna imzalanan kiþi taþýyan sayýlýr.

(2) Koniþmentoda taþýyanýn adý ve soyadý veya ticaret unvaný ile ticaret merkezinin gösterilme-
miþ olduðu veya açýkça anlaþýlmadýðý hâllerde, donatan taþýyan sayýlýr; meðerki, koniþmento hâmi-
linin açýk istemi üzerine, donatan taþýyanýn adý ve soyadýný veya ticaret unvanýný ve ticaret merke-
zini bildirerek bunu belgelendirmiþ olsun.

(3) Kaptan veya taþýyanýn diðer bir temsilcisi tarafýndan düzenlenen koniþmentoda, taþýyanýn
adý ve soyadý, ticaret unvaný ile ticaret merkezinin gösterilmemiþ olduðu veya açýkça anlaþýlmadý-
ðý hâllerde, temsilci de ikinci fýkra uyarýnca sorumlu tutulan donatan ile birlikte taþýyan sayýlýr; me-
ðerki, koniþmento hâmilinin açýk istemi üzerine temsilci taþýyanýn adý ve soyadýný veya ticaret un-
vanýný ve ticaret merkezini bildirerek bunu belgelendirmiþ olsun.

(4) Taþýyanýn adý ve soyadý, ticaret unvaný veya ticaret merkezinin yanlýþ veya geç bildirilmiþ
olmasý hâlinde, taþýyan, donatan veya taþýyanýn temsilcisi, yanlýþ veya geç bildirimden doðacak za-
rarlardan müteselsilen sorumludurlar; bu takdirde 1188 inci maddede öngörülen hak düþürücü süre
taþýyanýn adý ve soyadý, ticaret unvaný ile ticaret merkezi doðru bildirilene kadar taþýyana yöneltile-
cek istemler hakkýnda iþlemeye baþlamaz.

c) Eþyanýn genel olarak cinsini, iþaretlerini, koli veya parça adedini, aðýrlýk ve miktarýný ispat
MADDE 1239 - (1) Koniþmento eþyanýn genel olarak cinsi, iþaretleri, koli veya parça adedi,

aðýrlýk veya miktarý hakkýnda beyanlarý içerip de taþýyan, bu beyanlarýn fiilen teslim alýnan veya
yükleme koniþmentosu düzenlenmiþ olmasý hâlinde, fiilen yüklenen eþyayý doðru ve tam olarak
göstermediðini biliyor veya gösterdiðinden haklý sebeplerle þüphe ediyorsa yahut bu beyanlarý kon-
trol etmek için yeterli olanaða sahip deðilse, koniþmentoya bu beyanlarýn gerçeðe uymadýðýný, þüp-
hesini haklý gösteren sebepleri veya yeterli kontrol imknýnýn bulunmadýðýný açýklayan bir çekince
koymak zorundadýr.

(2) Taþýyan eþyanýn dýþýndan belli olan hâlini koniþmentoda beyan etmeði ihmal ederse, koniþ-
mentoda eþyanýn dýþýndan iyi hâlde olduðuna dair beyanda bulunulmuþ sayýlýr.
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(3) Birinci fýkraya dayanarak koniþmentoya hakkýnda çekince konulan beyanlar saklý kalmak
üzere, koniþmento, taþýyanýn eþyayý koniþmentoda beyan edildiði gibi teslim aldýðýna veya yükleme
koniþmentosu düzenlenmiþ olduðu takdirde, yüklediðine karine oluþturur. Þu kadar ki, bu karinenin
aksi, koniþmentoyu, içerdiði eþya tanýmýna güvenerek iyiniyetle devralan (gönderilen de dâhil)
üçüncü kiþiye karþý ispatlanamaz; Kanunun 1186 ncý maddesinin dördüncü fýkrasý saklýdýr.

d) Navlunu ispat

MADDE 1240 - (1) 1229 uncu maddenin birinci fýkrasýnýn (l) bendi uyarýnca navlunun gön-
derilen tarafýndan ödeneceðine veya yükleme limanýnda gerçekleþip gönderilen tarafýndan ödene-
cek olan sürastarya parasýna iliþkin bir kaydý içermeyen koniþmento, gönderilenin navlun veya sü-
rastarya parasý ödemekle yükümlü olmadýðýna karine oluþturur; þu kadar ki, bu karinenin aksi, ko-
niþmentoyu, navlun hakkýnda böyle bir açýklamayý içermediðine güvenerek iyiniyetle devralan
(gönderilen de dâhil) üçüncü kiþiye karþý ispatlanamaz.

(2) Navlun, eþyanýn miktarýna (ölçü, adet ve aðýrlýðýna) göre kararlaþtýrýlmýþ ve miktar da ko-
niþmentoda gösterilmiþ olursa, koniþmentoda aksine bir þart olmadýkça, navlun buna göre belirle-
nir. 1239 uncu maddenin birinci fýkrasý uyarýnca yazýlan þerh koniþmentoda aksine bir þart sayýlmaz.

(3) Navlun için taþýma sözleþmesine yollama yapýlýrsa, bu yollamanýn kapsamýna boþaltma sü-
resi, sürastarya süresi ve sürastarya parasý hakkýndaki hükümler girmez.

e) Yükleten tarafýndan verilen garantiler

MADDE 1241 - (1) Koniþmentoya konulan eþya ile ilgili kayýtlar hakkýnda 1145 inci madde
uygulanýr.

(2) Taþýyan veya onun bir temsilcisi tarafýndan koniþmentonun, yükletenin koniþmentoya ko-
nulmak üzere bildirdiði kayýtlara veya eþyanýn dýþýndan belli olan hâl ve niteliðine iliþkin bir çekin-
ce eklenmeksizin düzenlenmesi yüzünden taþýyanýn uðrayacaðý zararý yükletenin tazmin edeceðine
dair her taahhüt veya anlaþma, koniþmentoyu iyiniyetle iktisap eden (gönderilen dâhil) bütün üçün-
cü kiþilere karþý geçersizdir.

(3) Böyle bir taahhüt veya anlaþma, taraflar arasýnda geçerlidir, meðerki, taþýyan veya onun bir
temsilcisi, ikinci fýkrada belirtilen çekinceyi koymayarak, eþyanýn koniþmentodaki tanýmýna güve-
nerek hareket eden (gönderilen dâhil) üçüncü kiþileri aldatma amacý gütsün. Son hâlde, koniþmen-
toya konulmayan çekince, yükleten tarafýndan koniþmentoya yazýlmak üzere bildirilen kayýtlara
iliþkinse, taþýyan, 1145 inci madde uyarýnca yükletenden tazminat isteyemez.

(4) Üçüncü fýkrada belirtilen aldatma kastýnýn varlýðý hâlinde taþýyan, koniþmentodaki kayýtla-
ra güvenerek hareket eden (gönderilen dâhil) üçüncü kiþilere karþý, 1186 ncý maddede öngörülen so-
rumluluk sýnýrlarýndan yararlanmaksýzýn sorumludur.

B) Diðer denizde taþýma senetleri

MADDE 1242 - (1) Taþýyanýn taþýnacak eþyayý teslim aldýðýný göstermek üzere düzenlediði ko-
niþmentodan baþka her tür senet, taþýma sözleþmesinin yapýlmýþ ve eþyanýn senette yazýlý olduðu gibi
taþýyan tarafýndan teslim alýnmýþ olduðuna karine oluþturur; ancak bu karinenin aksi ispatlanabilir.
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YEDÝNCÝ AYIRIM
Emredici Hükümler

A) Genel olarak
MADDE 1243 - (1) Bir navlun sözleþmesinde veya koniþmentoda yahut diðer bir, denizde ta-

þýma senedinde yer alýp da,

a) Taþýyanýn borç ve sorumluluklarýna iliþkin 1141 inci, 1150 ve 1151 inci, 1178 ilâ 1192 nci
maddeler,

b) Taþýtan ve yükletenin borç ve sorumluluklarýna iliþkin 1145 ilâ 1149 uncu, 1165 inci ve 1208
inci maddeler,

c) Denizde taþýma senetlerine iliþkin 1228 ilâ 1242 nci maddeler.

hükümlerinden kaynaklanan borç ve sorumluluklarýný doðrudan veya dolaylý olarak önceden
kaldýran veya daraltan bütün kayýt ve þartlar geçersizdir.

(2) Sigortadan doðan hak ve alacaklarýn taþýyana devredilmesi veya taþýyana buna benzer men-
faatler saðlanmasý ve kanunlarla düzenlenmiþ bulunan ispat yükünün taþýyan lehine tersine çevril-
mesi sonucunu doðuran bütün kayýt ve þartlar birinci fýkra hükümlerine tâbidir.

(3) Sorumluluðu kaldýran veya daraltan kayýt ve þartlarýn geçersizliði, navlun sözleþmesinin
veya koniþmentonun yahut diðer bir denizde taþýma senedinin geri kalan hükümlerinin geçersizliði
sonucunu doðurmaz.

(4) Taþýyanýn borçlarýný ve sorumluluðunu geniþleten veya aðýrlaþtýran kayýt ve þartlar ise ge-
çerlidir.

B) Ýstisnalar
MADDE 1244 - (1) Aþaðýda yazýlý hâllerde 1243 üncü maddenin birinci fýkrasý uygulanmaz.

a) Navlun sözleþmesinin canlý hayvanlara veya 1151 inci maddenin üçüncü fýkrasýnýn birinci
cümlesi uyarýnca denizde taþýma senedinde güvertede taþýnacaðý yazýlý olup da fiilen böyle taþýnan
eþyaya iliþkin bulunmasý.

b) Olaðan ticarî taþýma iþlerinden olmamakla beraber ticaretin olaðan akýþý içerisinde yapýlan eþ-
ya taþýmasýna iliþkin bulunup da, eþyanýn özel nitelikleri veya taþýmanýn özel þartlarýnýn haklý göster-
diði anlaþmalar (yalnýz taþýma senedinin bu anlaþmalarý ve “emre deðildir” kaydýný içermesi þarttýr).

c) Taþýyana, eþyanýn yüklenmesinden önce ve boþaltýlmasýndan sonra düþen yükümlülükler.

(2) 1243 üncü madde, koniþmentoya, müþterek avaryaya iliþkin kayýtlarýn konulmasýna engel
deðildir.

(3) Sorumluluðu önceden kaldýran veya daraltan kayýt ve þartlar hakkýnda Borçlar Kanununun
emredici hükümleri saklýdýr.

C) Yolculuk çarteri sözleþmesi
MADDE 1245 - (1) Yolculuk çarteri sözleþmelerine 1243 üncü madde hükmü uygulanmaz. Þu

kadar ki, böyle bir sözleþmeye dayalý olarak koniþmento düzenlenirse, taþýtan sýfatýna sahip olma-
yan koniþmento hâmili ile taþýyan arasýndaki iliþkide 1243 üncü madde hükmü uygulanýr.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zamanaþýmý

MADDE 1246 - (1) 1188 inci madde hükmü saklý kalmak kaydýyla, gemi kira sözleþmeleri ile
zaman çarteri sözleþmeleri ve navlun sözleþmelerinden veya koniþmentodan veya onun düzenlen-
mesinden doðan bütün alacaklar bir yýlda zamanaþýmýna uðrar.

(2) Bu süre, alacaðýn muaccel olmasýyla iþlemeye baþlar.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Deniz Yoluyla Yolcu Taþýma Sözleþmesi
A) Tanýmý
MADDE 1247 - (1) Deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesi, yolcunun veya yolcu ve bagajýnýn

deniz yolu ile taþýnmasý için, taþýyan tarafýndan veya onun hesabýna yapýlan sözleþmedir.
(2) Devlet ve diðer kamu tüzel kiþileri tarafýndan yapýlan ticarî yolcu taþýma sözleþmelerine de

bu Bölüm hükümleri uygulanýr.
(3) Hava yastýklý araçlar ile yapýlan yolcu taþýmasý bu Bölüm hükümlerine tâbi deðildir.
B) Taþýyan ve fiilî taþýyan
MADDE 1248 - (1) Taþýyan, taþýma ister bizzat onun tarafýndan, isterse bir baþkasý (fiil taþý-

yan) tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olsun, taþýma sözleþmesini kuran veya taþýma sözleþmesi hesabýna
kurulan kiþidir.

(2) Fiil taþýyan, taþýyandan farklý bir kiþi olup, bir geminin maliki, kiracýsý veya iþleteni olarak,
taþýmanýn tamamýný veya bir kýsmýný fiilen gerçekleþtiren kiþidir.

C) Yolcu
MADDE 1249 - (1) Deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesine dayanarak veya bu Bölüm hü-

kümlerine tâbi bulunmayan bir navlun sözleþmesinin konusu olan aracý veya canlý hayvanlarý gö-
zetmek üzere, taþýyanýn onayý ile gemide taþýnan kiþiler yolcu sayýlýr.

(2) Sözleþmede, yolcunun adý yazýlý ise yolcu, taþýnma hakkýný bir baþkasýna devredemez.
D) Bagaj
MADDE 1250 - (1) Canlý hayvanlar ve bir navlun sözleþmesine dayanýlarak taþýnan eþya ile

araçlar dýþýnda, taþýyan tarafýndan, deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesi gereðince taþýnan eþya ve
araçlar, bagaj kapsamýndadýr.

(2) Yolcunun kamarasý içinde veya baþka bir þekilde kendi zilyetliðinde, hâkimiyetinde ya da
gözetiminde bulundurduðu eþya, onun kabin bagajýdýr. 1258 inci ve 1263 üncü maddelerin uygula-
masý hariç olmak üzere, yolcunun aracýnda bulundurduðu bagajý da kabin bagajý sayýlýr.

(3) Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesi gereðince yolcunun
gemiye getirdiði bagaj için taþýma ücretinden baþka bir ücret istenemez.

E) Yolcunun yükümlülükleri
I- Kaptanýn talimatýna uyma
MADDE 1251 - (1) Yolcu, kaptanýn, gemide düzenin saðlanmasýna yönelik tüm talimatýna uy-

mak zorundadýr.
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II- Bagaj hakkýnda doðru bilgi verme yükümlülüðü

MADDE 1252 - (1) Yolcu, bagaj olarak gemiye getirdiði eþyanýn cins ve niteliði ile tehlikele-
ri hakkýnda doðru beyanda bulunmak zorundadýr. Yolcu, beyanlarýnýn doðru olmamasýndan doðan
zarardan taþýyana karþý sorumludur; bu yüzden zarar gören diðer kiþilere karþý ise, bagajýn tehlike-
li olmasý veya gemiye gizlice getirilmiþ bulunmasý dýþýnda kusuru varsa sorumludur.

(2) Kaptan kendisine eksik veya yanlýþ bilgi verilerek ya da gizlice gemiye getirilen eþyayý her
zaman ve herhangi bir yerde, gemiden çýkarmaya ve gerektiðinde denize atmaya de yetkilidir.

(3) Kaptan, bagaj olarak gizlice gemiye getirilen eþyayý gemide alýkoyacak olursa, yolcu bun-
lar için hareket limanýnda ve hareket zamanýnda bu gibi yolculuk ve eþya için alýnan en yüksek üc-
reti ödemekle yükümlüdür.

(4) Taþýyanýn veya bu tür beyanlarý kabule yetkili diðer bir temsilcisinin bilgisi, kaptanýn bil-
gisi hükmündedir.

III- Gemiye zamanýnda gelmek

MADDE 1253 - (1) Yolcu, yolculuk baþlamadan önce hareket limanýnda veya yolculuk devam
ederken ara limanlarda gemiye zamanýnda gelmek zorundadýr. Aksi takdirde, yolcu, kaptan kendi-
sini beklemeden yolculuða baþlamýþ veya devam etmiþ olsa bile, taþýma ücretinin tamamýný öde-
mekle yükümlüdür. Ancak, yerine baþka yolcu alýnmýþ ise, bu tutar taþýma ücretinden indirilir.

F) Taþýyanýn hapis hakký

MADDE 1254 - (1) Taþýyan, deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesinden doðan bütün alacak-
larý için, Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca yolcuya ait bagaj üzerinde
hapis hakkýný haizdir.

G) Ölen yolcunun bagajý

MADDE 1255 - (1) Yolcu, yolculuk sýrasýnda ölürse, 915 inci madde hükmü uygulanýr.

H) Yolcunun uðradýðý zararlardan sorumluluk

I- Taþýyanýn sorumluluðu

MADDE 1256 - (1) Taþýyan, yolcunun gemi kazasý yüzünden ölmesi veya yaralanmasýndan
doðan zarardan sorumludur. Taþýyanýn sorumluluðu, zarar gören yolcu baþýna her bir gemi kazasý
için 250.000 Özel Çekme Hakký ile sýnýrlýdýr. Þu kadar ki, kazanýn savaþ, terör, iç savaþ, isyan ve-
ya ayrýksý nitelikte, kaçýnýlamaz ve engellenmesi olanaðý bulunmayan nitelikteki bir doða olayýndan
veya tamamýyla bir üçüncü kiþinin onu meydana getirmek kastýyla gerçekleþtirdiði bir fiil veya ih-
malinden kaynaklandýðýný ispatlayan taþýyan sorumluluktan kurtulur. Taþýyan kusurlu ise, yolcunun
yukarýdaki miktarý aþan zararýndan da sorumlu olur; kusurlu olmadýðýný ispat yükü taþýyana aittir.

(2) Taþýyan, yolcunun, gemi kazasýndan kaynaklanmayan ölüm ve yaralanmasýnýn sebep oldu-
ðu zarardan, bu zarara yol açan kazanýn meydana gelmesinde kusuru varsa sorumlu olur. Kusuru is-
pat yükü davacýya aittir.

(3) Kabin bagajýnýn ziya veya hasara uðramasýna yol açan kazanýn gerçekleþmesinde kusuru
bulunan taþýyan, bu yüzden uðranýlan zarardan sorumludur. Gemi kazasýnýn sebep olduðu zararlar
bakýmýndan, taþýyanýn kusurunun bulunduðu varsayýlýr; bu karinenin aksi ispat edilebilir.
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(4) Taþýyan, kabin bagajý dýþýndaki bagajýn ziya veya hasara uðramasýndan doðan zarardan so-
rumludur, meðerki, zararýn meydana gelmesine yol açan kazanýn gerçekleþmesinde kusurunun bu-
lunmadýðýný ispat etmiþ olsun.

(5) Bu maddenin uygulanmasýnda;
a) “Gemi kazasý”, geminin enkaz hâline gelmesini, alabora olmasýný, karaya oturmasýný, çatma-

yý, gemideki infilâký, yangýný ve arýzayý ifade eder;
b) “Taþýyanýn kusuru”, taþýyanýn adamlarýnýn görevlerini ifa ettikleri sýrada iþledikleri kusuru

da kapsar;
c) “Gemideki arýza”; yolcularýn gemiyi terkinde, boþaltmasýnda, gemiye binmeleri ve inmele-

rinde; geminin yürütülmesinde, dümen tutulmasýnda, güvenli seyrüseferinde, yanaþmasýnda, demir-
lemesinde, rýhtýma ve demirleme yerine varmasýnda veya buradan ayrýlmasýnda; gemiye su yürü-
mesi hâlinde, zararýn kontrolünde; can kurtarma araçlarýnýn suya indirilmesinde, kullanýlan gemi ký-
sýmlarýnýn veya teçhizatýnýn hiç veya gereði gibi çalýþmamasý ya da denizde güvenlik kurallarýna uy-
gun olmamasý anlamýna gelir;

d) “Zarar”, cezalandýrýcý veya caydýrýcý nitelikteki tazminatý kapsamaz.
(6) Bu Bölümün uygulanmasýnda, “bagajýn ziyaý veya hasarý”, gemide taþýnmýþ veya taþýnmýþ

olmasý gereken bagajýn, iþ hukuku ihtilflarýndan kaynaklanan gecikmeler hariç, geminin varýþýndan
itibaren uygun bir süre içinde yolcuya geri verilmemesinden doðan malvarlýðý zararýný da içerir.

(7) Taþýyanýn bu maddeye göre sorumluluðu, sadece taþýma sýrasýnda meydana gelen kazalarýn
sebep olduðu zararlara iliþkindir. Zararý doðuran kazanýn taþýma sýrasýnda meydana geldiðini ve za-
rarýn kapsamýný ispat yükü, davacýya aittir.

(8) Bu Bölüm hükümleri, taþýyanýn üçüncü kiþilere karþý haiz olduðu rücu hakký ile ortak ku-
sur defini ileri sürme ve sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasý haklarýna halel getirmez.

(9) Bir taraf hakkýnda kusur karinelerinin varlýðý veya ispat yükünün ona ait bulunmasý, bu ta-
rafýn lehine olan delillerin alýnmasýný engellemez.

(10) Bu maddede öngörülen sorumluluklarýn üst sýnýrlarý hakkýnda 1262 nci ve 1263 üncü
maddeler hükümleri saklýdýr.

II- Fiilî taþýyanýn sorumluluðu
MADDE 1257 - (1) Taþýmanýn tamamýnýn veya bir kýsmýnýn yapýlmasý, bir fiil taþýyana býra-

kýlmýþ olsa bile, taþýyan taþýmanýn tamamýndan bu Bölüm hükümlerine göre sorumlu kalmakta de-
vam eder. Fiil taþýyan da, taþýmanýn kendisi tarafýndan yapýlan bölümü için, bu Bölüm hükümlerine
göre sorumludur.

(2) Taþýyan, taþýmanýn fiil taþýyan tarafýndan yapýldýðý hâllerde, fiil taþýyanýn kusurundan ve
onun adamlarýnýn görevlerini yerine getirdikleri sýrada iþledikleri kusurdan sorumludur.

(3) Taþýyanýn, kanunen kendisine yükletilmeyen bir borç veya yükümlülüðü üstlenmesi veya
ona tanýnan bir haktan vazgeçmesi sonucunu doðuran özel sözleþmeler, açýk ve yazýlý bir kabul ol-
madýkça, fiil taþýyan hakkýnda hüküm ifade etmez.

(4) Taþýyan ile fiil taþýyanýn sorumluluklarý, birlikte sorumlu olduklarý takdirde ve ölçüde mü-
teselsildir.

(5) Bu madde hükümleri, taþýyan ile fiil taþýyan arasýndaki rücu iliþkisini etkilemez.
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III- Taþýma süresi
MADDE 1258 - (1) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasýnda taþýma süresi;
a) Yolcu ve kabin bagajý yönünden, yolcunun bir yolcu salonunda, rýhtýmda, iskelede veya di-

ðer herhangi bir liman tesisinde bulunduðu süre hariç, yolcunun veya kabin bagajýnýn gemide bu-
lunduðu veya gemiye alýndýðý veya gemiden çýkartýldýðý süreyi ya da ücretinin taþýma ücreti kapsa-
mýnda olmasý ya da kullanýlan aracýn taþýyan tarafýndan yolcunun emrine verilmiþ bulunmasý þartýy-
la, bunlarýn karadan gemiye veya gemiden karaya götürülmeleri amacýyla su üzerinde yapýlan ek ta-
þýma süresini;

b) Kabin bagajý bakýmýndan, bagajýn taþýyana veya adamlarýna teslim edilmiþ olup da bunlar
tarafýndan yolcuya henüz geri verilmemiþ olmasý þartýyla, yolcunun bir yolcu salonunda, rýhtýmda,
iskelede veya diðer herhangi bir liman tesisinde bulunduðu süreyi;

c) Diðer bagaj bakýmýndan, taþýyan veya adamlarý tarafýndan kýyýda veya gemide teslim alýn-
dýklarý andan yolcuya teslim edildikleri ana kadar geçen süreyi,

kapsar.
IV- Zorunlu sigorta
MADDE 1259 - (1) Onikiden fazla yolcu taþýmak için ruhsat almýþ bir gemi ile yolcu taþýndý-

ðý takdirde, taþýmanýn tamamýný veya bir kýsmýný üstlenen veya gerçekleþtiren bütün taþýyanlar, yol-
cularýn ölümünden veya yaralanmalarýndan doðabilecek sorumluluklarýna karþý sigorta yaptýrmak-
la yükümlüdürler. Zorunlu sigorta bedelinin tavaný her kaza için kiþi baþýna 250.000 Özel Çekme
Hakkýndan az olamaz.

(2) Birinci fýkradaki þartlarý yerine getirmeyen geminin yola çýkmasýna izin verilmez.
V- Deðerli eþya
MADDE 1260 - (1) Taþýyan, yolcuya ait para, kýymetli evrak, altýn, gümüþ, mücevher, sanat

eseri, süs eþyasý ve diðer deðerli eþyanýn ziyaýndan veya hasarýndan sorumlu deðildir; meðerki, bu
tür eþya taþýyana saklamasý için verilmiþ olsun. Son hâlde taþýyan, 1264 üncü maddenin birinci fýk-
rasý uyarýnca daha yüksek bir sorumluluk sýnýrý kararlaþtýrýlmamýþsa, 1263 üncü maddenin üçüncü
fýkrasýnda öngörülen sýnýrlar içerisinde sorumlu olur.

VI- Ortak kusur
MADDE 1261 - (1) Taþýyan, ölümüne, yaralanmasýna, bagajýnýn zayi olmasýna veya hasara uð-

ramasýna yolcunun kastýnýn veya ihmalinin sebebiyet verdiðini ya da bunda etkisinin bulunduðunu
ispat ederse, mahkeme, taþýyanýn kýsmen veya tamamen sorumlu olmadýðýna karar verebilir.

VII- Bedensel bütünlüðün zedelenmesinden doðan sorumluluðun sýnýrý
MADDE 1262 - (1) Yolcunun ölümü veya yaralanmasýndan dolayý taþýyanýn 1256 ncý madde

gereðince sorumluluðu, hiçbir hâlde, her kaza (olay) için yolcu baþýna 400.000 Özel Çekme Hakký-
ný geçemez; 1256 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi hükmü saklýdýr. Tazminat, irat þek-
linde belirlenirse, ödenecek tazminatýn anapara deðerinin toplamý bu miktarý aþamaz.

VIII- Bagaj ve araçlarýn ziyaý veya hasarýndan doðan sorumluluðun sýnýrý
MADDE 1263 - (1) Kabin bagajýnýn uðradýðý ziya veya hasardan dolayý taþýyanýn sorumlulu-

ðu, hiçbir hâlde, her taþýma için yolcu baþýna 250.000 Özel Çekme Hakkýný aþamaz.
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(2) Araçlar ve içlerinde veya üzerlerinde taþýnan her çeþit bagajýn uðradýðý ziya ve hasardan do-
layý taþýyanýn sorumluluðu, hiçbir hâlde, her taþýma için araç baþýna 12.750 Özel Çekme Hakkýný
aþamaz.

(3) Birinci ve ikinci fýkralarýnda belirtilenler dýþýndaki bagajýn ziyaý veya hasarýndan dolayý ta-
þýyanýn sorumluluðu, hiçbir hâlde, her taþýma için yolcu baþýna 3.375 Özel Çekme Hakkýný aþamaz.

(4) Taþýyan ve yolcu, taþýyanýn sorumluluðuna, zararýn tamamýndan indirilmek üzere aracýn uð-
rayacaðý ziya veya hasar için 330 Özel Çekme Hakký, diðer bagajýn uðrayacaðý ziya veya hasar için
de yolcu baþýna 149 Özel Çekme Hakkýný aþmayacak bir baðýþýklýðýn uygulanmasý hususunda anla-
þabilirler.

IX- Sorumluk sýnýrlarýna iliþkin ortak hükümler
MADDE 1264 - (1) Taþýyan ve yolcu, 1262 nci ve 1263 üncü maddelerde öngörülenden daha

yüksek sorumluluk sýnýrlarýný aralarýnda açýkça ve yazýlý olarak kararlaþtýrabilirler.

(2) 1262 nci ve 1263 üncü maddelerdeki sorumluluk sýnýrlarýna, faiz alacaklarý ve yargýlama
giderleri girmez.

X- Taþýyanýn adamlarýnýn savunmalarý ve sorumluluk sýnýrlarý
MADDE 1265 - (1) Taþýyanýn veya fiil taþýyanýn adamlarý aleyhine bu Bölümde düzenlenen

zararlar dolayýsýyla dava açýlmýþsa, bu kiþiler, zararýn görevlerini yerine getirdikleri sýrada meyda-
na gelmiþ olduðunu ispatlamak þartýyla, taþýyana ve fiil taþýyana bu Bölümde tanýnan savunma ola-
naklarýndan ve sorumluluk sýnýrlarýndan yararlanabilirler.

XI- Ýstemlerin birleþmesi
MADDE 1266 - (1) 1262 nci ve 1263 üncü maddelerde öngörülen sorumluluk sýnýrlarý, yolcu-

nun ölümü veya yaralanmasýndan yahut bagajýnýn ziyaý veya hasarýndan kaynaklanan bütün tazmi-
nat istemlerinin toplamýna uygulanýr.

(2) Bir fiil taþýyan tarafýndan gerçekleþtirilen taþýmada, taþýyandan ve fiil taþýyandan ve bun-
larýn görevleri içinde hareket eden adamlarýndan alýnan tazminatlarýn toplamý, bu Bölüm hükümleri-
ne göre taþýyanýn veya fiilî taþýyanýn mahkûm edilebileceði en yüksek tutarý aþamaz; þu kadar ki, bu
kiþilerden hiçbiri kendisine uygulanacak sorumluluk sýnýrýný aþan bir tutardan sorumlu tutulamaz.

(3) Taþýyanýn veya fiil taþýyanýn adamlarýnýn, 1265 nci maddeye göre 1262 nci ve 1263 üncü
maddelerde öngörülen sorumluluk sýnýrlarýndan yararlandýklarý bütün durumlarda, taþýyandan ve ye-
rine göre fiil taþýyandan ve bunlarýn adamlarýndan alýnacak tazminatlarýn toplamý bu sýnýrlarý aþamaz.

XII - Sorumluluðu sýnýrlandýrma hakkýnýn yitirilmesi
MADDE 1267 - (1) Zarara, böyle bir zarara sebep olmak kastý ile veya pervasýzca bir davra-

nýþla ve böyle bir zarar meydana geleceði olasýlýðýnýn bilinci ile iþlenmiþ bir fiilinin veya ihmalinin
sebebiyet verdiði ispat edilen taþýyan, 1262 nci ve 1263 üncü maddelerle 1264 üncü maddenin bi-
rinci fýkrasýnda öngörülen sorumluluk sýnýrlarýndan yararlanamaz.

(2) Zarara, böyle bir zarara sebep olmak kastý ile veya pervasýzca bir davranýþla ve olasý böyle
bir zarar meydana geleceði olasýlýðýnýn bilinci ile iþlenmiþ bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet ver-
diði ispat edilen taþýyanýn veya fiilî taþýyanýn adamlarý, birinci fýkrada belirtilen sorumluluk sýnýr-
larýndan yararlanamaz.
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XIII- Ýstemlerin dayanaðý
MADDE 1268 - (1) Yolcunun ölümünden yaralanmasýndan, bagajýnýn ziyana uðramasýndan

veya hasarýndan dolayý, taþýyana veya fiilî taþýyana karþý, yalnýzca bu Bölüm hükümleri uyarýnca
tazminat davasý açýlabilir.

XIV- Bagajýn ziyaý veya hasara uðradýðýnýn bildirimi
MADDE 1269 - (1) Yolcu, bagajýn ziyaý veya hasarýný;
a) Dýþýndan belli ise, kabin bagajýnýn indirilmesinden önce veya indirilirken, diðer bagajýn tes-

liminden önce veya teslimi sýrasýnda;
b) Dýþýndan belli deðilse, bagajýn indirilmesinden veya tesliminden ya da teslim edilmesi gere-

ken tarihten itibaren onbeþ gün içinde,
taþýyana veya temsilcisine yazýlý olarak bildirir.
(2) Yolcu bu bildirimi yapmamýþsa, aksi ispat edilene kadar, bagajý iyi hâlde aldýðý kabul edilir.
(3) Bagajýn durumu, teslimi sýrasýnda bir ortak inceleme veya tespit iþlemine konu olmuþsa, ya-

zýlý bildirime gerek yoktur.
XV- Zamanaþýmý
MADDE 1270 - (1) Yolcunun ölümü, yaralanmasý ve bagajýnýn ziyaa veya hasara uðramasýn-

dan doðan zararýn tazmini istemleri iki yýlda zamanaþýmýna uðrar.
(2) Zamanaþýmý süresi;
a) Yolcunun yaralanmasý hâlinde, gemiden indiði tarihten;
b) Yolcunun taþýma sýrasýnda ölmesi hâlinde, gemiden inmesi gereken tarihten; taþýma sýrasýn-

da meydana gelen bir yaralanmanýn sonucunda gemiden indikten sonra ölmesi hâlinde, gemiden
iniþ tarihinden itibaren üç yýlý geçmemek kaydýyla ölüm tarihinden;

c) Bagajýn ziyaý veya hasarý hâlinde, hangisi daha sonra vukubulmuþ ise, yolcunun gemiden in-
diði veya inmesi gereken tarihten,

itibaren iþlemeye baþlar.
(3) Zamanaþýmýnýn durmasý ve kesilmesi genel hükümlere tâbidir. Ancak, hiçbir hâlde;
a) Hangisi daha sonra meydana gelmiþse, yolcunun gemiden indiði veya inmesi gereken tarih-

ten itibaren beþ yýl, veya
b) Davacý daha önce, kazanýn sebep olduðu yaralanmayý veya ziyaý yahut hasarý öðrenmiþ ve-

ya akla yatkýn ölçüye göre öðrenmiþ olmasý gerekiyorsa, bu tarihten itibaren üç yýl,
geçtikten sonra bu Bölüm hükümlerine dayanýlarak dava açýlamaz.
(4) Birinci ilâ üçüncü fýkralara göre belirlenecek zamanaþýmý süresi, tazminat istemi doðduk-

tan sonra, taþýyanýn yazýlý beyaný veya taraflarýn yazýlý anlaþmasýyla uzatýlabilir.
(5) Yolcu taþýma sözleþmesinden doðan diðer bütün alacaklar, muaccel olduklarý tarihten itiba-

ren iki yýlda zamanaþýmýna uðrar.
XVI- Emredici hükümler
MADDE 1271 - (1) Yolcunun ölümü veya yaralanmasý sonucunu doðuran olaydan veya baga-

jýn ziyaa veya hasara uðramasýndan önce kurulmuþ olan sözleþmelerde yer alan, bu Bölüm hüküm-
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lerine göre sorumlu herhangi bir kiþinin sorumluluðunu kaldýran veya 1263 üncü maddenin dördün-
cü fýkrasý hükmü saklý kalmak kaydýyla, bu Bölümde öngörülen sorumluluk sýnýrlarýný indiren veya
taþýyana veya fiilî taþýyana düþen ispat yükünün yerini deðiþtiren her þart hükümsüzdür. Þartýn hü-
kümsüzlüðü, taþýma sözleþmesinin geçersizliði sonucunu doðurmaz.

(2) Tazminat istemi doðmadan önce yapýlan yetki ve tahkim sözleþmeleri geçerli deðildir.
BEÞÝNCÝ KISIM
Deniz Kazalarý

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Müþterek Avarya

A) Genel hükümler
I- Taným
MADDE 1272 - (1) Ortak bir deniz sergüzeþtine atýlmýþ olan gemiyi, yükü, diðer eþyayý ve

navlunu birlikte tehdit eden bir tehlikeden onlarý korumak amacýyla ve akla yatkýn bir hareket oluþ-
turacak þekilde, bile bile olaðanüstü bir özveride bulunulmasý veya olaðanüstü bir gidere katlanýl-
masý hâlinde “müþterek avarya hareketi” var sayýlýr ve bu hareketin doðrudan doðruya sonucu olan
zarar ve giderler müþterek avarya olarak kabul edilir.

(2) Müþterek avaryadan sayýlacak bir giderin yapýlmamasý için göze alýnan her fazla gider de,
baþka ilgililer bu fazla giderlerden faydalansalar bile, önlenmiþ olan giderin tutarýna kadar, müþte-
rek avarya paylaþmasýna (garamesine) girer.

(3) Müþterek avarya garamesine giren zarar ve giderler gemi, yük, navlun ve diðer eþya arasýn-
da bu Bölüm hükümlerine göre paylaþýlýr.

II- Uygulanacak kurallar
MADDE 1273 - (1) Taraflar baþka bir husus kararlaþtýrmamýþ olduðu takdirde, müþterek avar-

ya paylaþtýrmasý, Milletlerarasý Denizcilik Komitesi tarafýndan hazýrlanarak, bu madde hükmüne
göre Türkçe’ye çevrilip yayýnlanmýþ olan en son tarihli York-Anvers Kurallarýna tâbidir.

(2) York-Anvers Kurallarýnýn çevirisi, Sigortacýlýk Genel Müdürlüðü ile Denizcilik Müsteþar-
lýðý tarafýndan kurulacak bir Ýhtisas Komitesince hazýrlanýr ve özgün metin ile birlikte Resmî Gaze-
tede yayýnlanarak ilân edilir. Milletlerarasý Denizcilik Komitesi tarafýndan, York-Anvers Kuralla-
rýnda yapýlacak deðiþiklikler de ayný yöntemle Türkçe’ye çevrilip ilgili Müsteþarlýklarca resen ve-
ya gerçek ve tüzel kiþilerin baþvurusu üzerine yayýmlanýr.

B) Borçlular ve güvence
I- Garame paylarýnýn borçlularý
MADDE 1274 - (1) Müþterek avarya garame paylarýnýn kiþisel borçlularý, garameye girecek

olan geminin müþterek avarya hareketinin meydana geldiði andaki donataný, navlunun boþaltma ta-
rihindeki alacaklýsý ve diðer eþyanýn boþaltma tarihindeki malikidir.

(2) Garameye girecek eþyanýn gönderileni, eþyayý teslim alýrken bunlara bir garame payý düþ-
müþ olduðunu biliyor ise, bu pay için eþya teslim edilmiþ olmasaydý o eþyanýn paraya çevrilmesi
hâlinde garame payý ne oranda ödenecek idiyse o oranda eþyanýn teslim zamanýndaki deðerine ka-
dar kiþisel olarak sorumludur.
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II- Alacaklýlarýn rehin haklarý
1. Genel olarak
MADDE 1275 - (1) Alacaklýlar, gemi üzerinde gemi alacaklýsý hakkýna, garameye girecek eþ-

ya üzerinde, Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca hapis hakkýna ve nav-
lun üzerinde ayný Kanunun 954 ilâ 961 inci maddeleri uyarýnca, alacak rehnine sahiptirler.

2. Gemiye düþen garame payý için güvence
MADDE 1276 - (1) Geminin 1279 uncu maddeye göre zararýn belirlenmesi ve paylaþtýrýlmasý

gereken limandan ayrýlabilmesi için, gemiye düþen garame paylarýna karþýlýk olarak yükle ilgilile-
re güvence gösterilmesi zorunludur.

3. Hapis hakkýnýn kullanýlmasý
MADDE 1277 - (1) Kaptan, garame paylarý ödenmedikçe veya 1201 inci madde gereðince,

bunlar için güvence gösterilmedikçe garameye katýlan eþyayý teslim edemez; ederse kendisi de bu
paylardan kiþisel olarak sorumlu tutulur.

(2) Kaptanýn hareket tarzýný donatan emretmiþse 1089 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fýkra-
larý uygulanýr.

(3) Alacaklýlarýn garameye giren eþya üzerindeki hapis hakký, alacaklýlar adýna taþýyan tarafýn-
dan 1201 inci madde hükümlerine göre kullanýlýr.

C) Dispeç
I - Genel olarak
1. Yaptýrma yükümlülüðü
MADDE 1278 - (1) Donatan gecikmeksizin dispeçi yaptýrmakla yükümlüdür; bu yükümlülü-

ðünü yerine getirmezse ilgililerin her birine karþý sorumlu olur.

(2) Dispeç süresinde yaptýrýlmazsa, sigortacýyý da içermek üzere, ilgililerden herhangi biri bu-
nun yapýlmasýný istemeðe ve yaptýrmaða yetkilidir.

(3) Dispeçin yapýlmasý istemi, olayýn müþterek avarya sayýlmayacaðý ileri sürülerek dispeççi
tarafýndan reddedilirse, dispeçin yapýlmasýnýn gerekip gerekmediðine, sigortacýyý da içermek üzere,
ilgililerden herhangi birinin baþvurmasý üzerine 1279 uncu maddede yazýlý yerdeki mahkemece ka-
rar verilir. Mahkeme dosya üzerinde veya sigortacý da dâhil olmak üzere ilgilileri dinleyerek bu hu-
susta karar verir. Bu hâlde basit muhakeme usulü uygulanýr.

2. Yapýlacaðý yer
MADDE 1279 - (1) Zararýn belirlenmesi ve paylaþtýrýlmasý varma yerinde, eðer buraya varýl-

mazsa yolculuðun bittiði limanda yapýlýr.

3. Dispeççi
MADDE 1280 - (1) Dispeç, ilgililerin oybirliðiyle atayacaklarý bir veya birden fazla dispeççi

tarafýndan yapýlýr. Oybirliði saðlanamazsa, dispeççiyi veya dispeççileri, dispeçin yapýlacaðý yer
mahkemesi atar.

(2) Ýlgililerden her biri dispeçin yapýlmasý için gereken ve elinde bulunan belgeleri, özellikle
çarter partileri, koniþmento ve faturalarý, dispeççiye vermekle yükümlüdür.
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(3) Dispeççinin istemi üzerine mahkeme, ellerinde bulunan ve kanunen ibrazla yükümlü olduk-
larý belgeleri dispeççiye teslim etmelerini, onlarý elinde bulunduranlara emreder.

(4) Dispeççi, ilgililerin dispeçi incelemelerine izin ve istemleri üzerine giderlerini üstlenmek
þartýyla, bir örnek vermekle yükümlüdür.

II- Dispeçin onaylanmasýný istem ve dispeçe itiraz
1. Duruþma
MADDE 1281 - (1) Sigortacýlar dâhil olmak üzere, ilgililer 1279 uncu maddede yazýlý yerde-

ki mahkemeden dispeçin onaylanmasýný isteyebilecekleri gibi, avarya türüne veya hesaplarýna itiraz
da edebilirler.

(2) Dilekçede duruþmaya çaðrýlacak olan ilgililerin ad ve soyadlarý bildirilir.

(3) Dilekçe üzerine mahkeme dispeççiden dispeç ile istemleri ispatlayan belgeleri ister; bu bel-
gelerin tamamlanmasýna gerek görülürse, ibrazýný onlarý elinde bulunduranlara emreder.

(4) Ýlgililerin hepsi duruþmaya çaðrýlýr. Çaðrýda, dispeç ile istemleri ispatlayan belgelerin mah-
keme kaleminde incelenebileceði ve çaðrýlanýn daha önce de dispece karþý mahkemede itirazda bu-
lunabileceði, belirli günde gelmediði takdirde dispece onay vermiþ sayýlacaðý yazýlýr. Çaðrýnýn du-
ruþma gününden en az onbeþ gün önce teblið edilmesi gerekir.

(5) Dispeç raporuna itirazýn, en geç ilk celsede, hiçbir tereddüde yer býrakmayacak þekilde açýk
ve etraflý olarak yapýlmasý zorunludur. Haklý sebepler dolayýsýyla bu mümkün olmazsa, hâkim ilgi-
liye itirazýný bildirmek üzere bir defalýk uygun bir süre verir. Ýlk oturumda veya en geç hâkim tara-
fýndan verilecek süre içinde gereði gibi açýk ve ayrýntýlý þekilde bildirilmemiþ olan itiraz yapýlma-
mýþ sayýlýr.

2. Dispeçin onaylanmasý
MADDE 1282 - (1) Belirlenen günde hazýr bulunanlarla duruþma yapýlýr. Dispeçe karþý duruþ-

mada veya daha önce bir itiraz yapýlmamýþ olduðu takdirde dispeç onaylanýr. Ýtiraz yapýlmýþsa ilgi-
liler dinlenir. Ýtirazýn yerinde olduðu görülür veya baþka surette bir anlaþmaya varýlýrsa dispeç bu-
na göre düzeltilerek onaylanýr.

(2) Ýtirazýn hemen karara baðlanmasý olanaðýnýn bulunmamasý hâlinde dispeç raporunun, itira-
zýn kapsamý dýþýnda kalan kýsýmlarý, ayrý bir kararla onaylanýr ve itiraz edilen kýsým hakkýnda du-
ruþmaya devam olunur.

3. Uygulanacak usul hükümleri
MADDE 1283 - (1) 1281 nci ve 1282 nci maddeler hükümleri saklý kalmak kaydýyla, dispeçin

onaylanmasýnda ve itirazlarýn incelenmesinde basit muhakeme usulü hükümleri uygulanýr.

4. Dispeç raporunun onaylanmasý hakkýnda kararýn hükmü
MADDE 1284 - (1) Dispeç raporunun onaylanmasý hakkýndaki kararýn kesinleþmesiyle bu ka-

rar, raporda gösterilen alacaklarýn ödetilmesi için verilmiþ bir ilâm niteliðini kazanýr. Þu kadar ki,
itiraza uðramamýþ bir raporun onaylanmasý kararý kesinleþmeden önce de bu niteliðe sahiptir.

(2) Raporun onayýna ait ilâm, onay istemi üzerine yapýlan duruþmaya usulüne göre çaðrýlmýþ
olmayan ilgililer aleyhine hiçbir sonuç doðurmaz.
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D) Zamanaþýmý
MADDE 1285 - (1) Müþterek avarya garame payý alacaklarý bir yýlda zamanaþýmýna uðrar.

(2) Zamanaþýmý, geminin 1279 uncu maddede belirtilen yere vardýðý tarihten itibaren iþlemeye
baþlar.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Çatma

A) Uygulama alaný
MADDE 1286 - (1) Bu Bölüm hükümleri, iki veya daha çok geminin çarpýþmasý (çatma) sonu-

cu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya eþyaya verilen zararýn tazmini hakkýnda uygulanýr.

(2) Geminin, bir manevrayý yapmak veya yapmamak yahut seyir kurallarýna uymamak suretiy-
le baþka bir gemiye veya gemide bulunan insanlara veya eþyaya çatma olmaksýzýn, zarar vermesi
hâlinde de, çatma hakkýndaki hükümler uygulanýr.

B) Kusursuz çatma
MADDE 1287 - (1) Çatma, umulmayan bir hâl veya mücbir sebep yüzünden meydana gelmiþ

veya neden ileri geldiði anlaþýlamamýþsa, çarpýþan gemilerin veya gemilerde bulunan insanlarýn ya-
hut eþyanýn çatma yüzünden uðradýklarý zarara, o zarara uðrayan kiþi katlanýr.

(2) Birinci fýkrada sayýlan hâller gemilerin hepsi veya onlardan biri, kaza anýnda demirdeyken
meydana gelirse birinci fýkra hükmü uygulanýr.

C) Kusurlu çatma
I- Bir tarafýn kusuru
MADDE 1288 - (1) Çatma, gemilerden birinin donatanýnýn veya gemi adamlarýnýn kusurun-

dan ileri gelmiþse, zararý o geminin donataný tazmin etmek zorundadýr.

II- Ortak kusur
1. Eþya zararý
MADDE 1289 - (1) Çatma, çarpýþan gemilerin donatanlarýnýn veya gemi adamlarýnýn kusurla-

rýndan ileri gelmiþse, bu gemilerin donatanlarý, çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan eþ-
yanýn uðradýklarý zarardan kusurlarýnýn aðýrlýðý oranýnda sorumludur. Bununla beraber, duruma gö-
re, bu oranýn saptanmasý mümkün olmaz veya taraflarýn ayný derecede kusurlu olduðu ortaya çýkar-
sa, taraflar eþit oranda sorumlu tutulurlar. Bu tazminat istemleri bakýmýndan, donatanlarýn üçüncü
kiþilere karþý olan sorumluluðu müteselsil deðildir.

(2) Çatma, gemi adamlarýnýn geminin sevkine veya baþkaca teknik yönetimine ait bir hareke-
tinin sonucu olduðu takdirde, donatan, kendi gemisinde taþýnan yükün ilgililerine karþý 1062 nci
maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi ve 1180 inci maddenin birinci fýkrasýnýn birinci cümlesi
hükümleri uyarýnca sorumlu olmaz. Bu sorumsuzluk hâli sebebiyle kendi donatanýndan tazminat el-
de edemeyen yük ilgilisi, sözkonusu zarar için diðer kusurlu donatanlarýn birinden yabancý bir hu-
kuka göre tazminat alýrsa, bu ödemeyi yapan donatanýn fazladan ödemek zorunda kaldýðý kýsým için
sorumsuzluk hâlinden yararlanan donatana rücu etmesi hâlinde, kendisine rücu edilen donatan, o
yük ilgilisine ayný oranda rücu hakkýna sahiptir.
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2. Bedensel bütünlüðü zedeleyen zarar
MADDE 1290 - (1) Çatma, çarpýþan gemilerin donatanlarýnýn veya gemi adamlarýnýn kusurla-

rýndan ileri gelmiþse, bu gemilerin donatanlarý, gemilerde bulunan kiþilerin çatma yüzünden ölü-
münden veya yaralanmasýndan yahut saðlýðýnýn bozulmasýndan doðan zararlardan müteselsilen so-
rumludur.

(2) Donatanlarýn birbirine rücuunda, her donatan, kusurunun aðýrlýðý oranýnda sorumludur.

3. Kýlavuzun kusuru
MADDE 1291 - (1) Gemi, zorunlu danýþman veya isteðe baðlý kýlavuz tarafýndan sevk edilir-

ken onun kusurundan ileri gelen çatmadan geminin donataný sorumludur.

(2) Gemi zorunlu sevk kýlavuzu tarafýndan sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatma-
dan geminin donataný sorumlu deðildir.

D) Dava öncesi delil tespiti
MADDE 1292 - (1) Dava öncesi yaptýrýlacak delil tespitlerinde, çatmanýn meydana geldiði yer-

de deniz ticareti iþlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bulunmadýðý takdirde asliye tica-
ret mahkemesi, o da yoksa ticaret davalarýna bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi yetkilidir.

(2) Tespitte, çatmaya karýþan her geminin kaptaný veya onun temsilcisi hazýr bulundurulur.

(3) Tespit raporunda, çatmaya karýþan gemilerin kusurunun bulunup bulunmadýðý belirtilmez.

E) Þekil þartý yokluðu
MADDE 1293 - (1) Çatma sonucu uðranýlan zararýn tazmini için açýlacak davalar öncesinde

bir ihtar düzenlenmesine veya baþkaca bir þekil þartýnýn yerine getirilmesine gerek yoktur.

F) Karine yokluðu
MADDE 1294 - (1) Çatmada kusurun saptanmasýnda herhangi bir karine dikkate alýnmaz.

G) Kaptanýn yardým görevi ve yerine getirilmemesinden donatanýn sorumsuzluðu
MADDE 1295 - (1) Bir çatmadan sonra her geminin kaptaný, kendi gemisini, gemi adamlarý-

ný ve yolcularýný ciddi bir tehlikeye atmadan mümkün olmasý þartýyla, diðer gemiye, gemi adamla-
rýna ve yolculara yardýmla yükümlüdür.

(2) Ayrýca kaptan, mümkünse, diðer gemiye kendi gemisinin adýný, baðlama limanýný, geldiði
ve gideceði limanlarý bildirmekle yükümlüdür.

(3) Kaptanýn, sadece bu maddede öngörülen yükümlülüðünü ihlâl etmesinden dolayý donatan
sorumlu olmaz.

H) Saklý tutulan hükümler
MADDE 1296 - (1) Donatanýn sorumluluðunun sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin hükümler saklýdýr.

Bu Bölümde yer alan hükümler, taþýma sözleþmelerinden ve diðer her türlü sözleþmelerden doðan
borçlarý etkilemez.

Ý) Zamanaþýmý
MADDE 1297 - (1) Çatmaya dayanan tazminat istemleri, çatmanýn meydana geldiði tarihten

baþlayarak iki yýlda zamanaþýmýna uðrar.
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(2) 1289 uncu maddenin ikinci fýkrasýnýn ikinci cümlesine veya 1290 ýncý maddenin ikinci fýk-
rasýna göre, donatanlarýn birbirine karþý olan rücu haklarý, ödemenin yapýldýðý tarihten baþlayarak
bir yýl içinde zamanaþýmýna uðrar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurtarma

A) Eþya kurtarma
I- Kurtarma faaliyeti
MADDE 1298 - (1) Seyrüsefere elveriþli sularda tehlikeye uðramýþ bulunan su aracý veya di-

ðer eþyanýn kurtarýlmasý için yapýlan her fiil veya hareket kurtarma faaliyeti oluþturur ve onun hak-
kýnda bu Bölüm hükümleri uygulanýr.

(2) “su aracý” teriminin kapsamýna, her türlü gemi ve seyrüsefere elveriþli yapý girer; “eþya” te-
rimi ise, kýyýya sürekli ve iradî olarak sabitlenmiþ olmayan her türlü þey ile hak kazanýlmýþ olma-
yan navlun alacaðýný ifade eder.

(3) “Eþya” terimine,

a) Deniz yataklarýndaki mineral kaynaklarýn keþfi, çýkartýlmasý veya iþlenmesi amacýyla kulla-
nýldýklarý sürece sabit veya yüzer platformlar ile açýk deniz sondaj birimleri,

b) Deniz yataðýnda bulunan prehistorik, arkeolojik veya tarihi deðeri olan kültür eserleri

girmez.

(4) “Kurtarma faaliyeti” terimine ise,

a) Su aracýnýn malikinin veya kaptanýnýn, veya araçta bulunmayan ve bulunmuþ olmayan eþya-
nýn malikinin açýk ve akla yatkýn olarak karþý koymasýna raðmen yapýlan faaliyetler,

b) Tehlike altýnda bulunan araçta çalýþtýrýlan kiþiler tarafýndan yapýlan faaliyetler,

c) Tehlike doðmadan önce kurulmuþ bir sözleþmenin ifasý amacýyla yapýlan veya yapýlmasý ge-
reken hizmetler

girmez.

II- Diðer hâller
MADDE 1299 - (1) Bu Bölüm hükümleri;

a) Kurtaranýn, mevzuat gereðince kurtarma yükümlüðünün bulunmasý,

b) Kurtarma faaliyetinde bulunan aracýn, kurtarýlan araçla ayný malike ait olmasý,

hâllerinde de uygulanýr.

III- Kurtarma sözleþmesi
1. Kurma yetkisi
MADDE 1300 - (1) Kaptan, aracýn kurtarýlmasý için malik adýna kurtarma sözleþmesi kurma-

ya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamýna, yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaþtýrmak da girer.

(2) Aracýn maliki ve kaptaný, araçta bulunan þeylerin malikleri adýna kurtarma sözleþmesi kur-
maya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamýna, yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaþtýrmak da girer.
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2. Ýptali veya uyarlanmasý
MADDE 1301 - (1) Kurtarma sözleþmesi, haksýz etki veya tehlikenin etkisi altýnda yapýlmýþ

ve kabul edilen þartlar hak ve nasafet ilkelerine aykýrý bulunmuþ yahut kurtarma ücreti, yapýlan hiz-
metlerle aþýrý derecede oransýz bulunmuþsa, istem üzerine sözleþme mahkeme tarafýndan mevcut
þartlara uyarlanabilir yahut iptal olunabilir.

3. Emredici hükümler
MADDE 1302 - (1) Bu Bölüm hükümleri, bir kurtarma sözleþmesi ile açýkça veya örtülü þe-

kilde deðiþtirilebilir.

(2) Kurtarma sözleþmesinin uyarlanmasý veya iptali hakkýndaki hükümler ile, çevre zararýnýn
önlenmesi ve sýnýrlandýrýlmasý için gerekli özeni gösterme yükümlülüðüne iliþkin düzenlemeler söz-
leþmeyle deðiþtirilemez.

IV- Taraflarýn yükümlülükleri
MADDE 1303 - (1) Kurtaran, tehlike altýndaki aracýn veya diðer eþyanýn malikine karþý;

a) Kurtarma faaliyeti sýrasýnda gerekli özen içinde hareket etmekle,

b) Bu yükümlülüðünü yerine getirirken, çevre zararýnýn önlenmesi ve sýnýrlandýrýlmasý için ge-
rekli olan özeni göstermekle,

c) Hâlin gereðine göre akla yatkýn bir hareket tarzý sayýlabileceði ölçüde baþka kurtaranlardan
yardým istemekle,

d) Ýstemin akla yatkýn olmadýðý anlaþýldýðý takdirde, alacaðý kurtarma ücretinin miktarýna halel
gelmemek kaydýyla, tehlike altýndaki aracýn maliki veya kaptaný ya da eþyanýn maliki tarafýndan ak-
la yatkýn olarak istenmesi hâlinde baþka kurtaranlarýn müdahalesini kabul etmekle

yükümlüdür.

(2) Tehlike altýndaki aracýn maliki ve kaptaný veya diðer eþyanýn maliki, kurtarana karþý;

a) Kurtarma faaliyeti sýrasýnda, kurtaranla her bakýmdan iþbirliði yapmakla,

b) Bu yükümlülüðü yerine getirirken, çevre zararýnýn önlenmesi ve sýnýrlandýrýlmasý için gerek-
li özeni göstermekle,

c) Kurtaran akla yatkýn olarak istemde bulunduðunda, güvenlik altýna alýnmýþ olan aracý veya
diðer eþyayý teslim almakla

yükümlüdür.

(3) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasýnda “çevre zararý”; kirlenme, bulaþma, yangýn, patla-
ma veya benzeri önemli olaylarýn, kýyý sularýnda ve ona bitiþik bölgelerde insan saðlýðýna veya de-
niz canlýlarýna ya da kaynaklarýna verdiði aðýr maddî zararý ifade eder.

V- Kurtaranýn haklarý
1. Kurtarma ücreti
a) Ýlkeler
MADDE 1304 - (1) Faydalý bir sonuç vermiþ olan her türlü kurtarma faaliyeti, kurtarma ücre-

ti istemine hak kazandýrýr.
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(2) Bu Bölümde aksi yazýlý olmadýkça, faydalý sonuç vermeyen kurtarma faaliyeti için kurtar-
ma ücretini isteme hakký doðmaz.

(3) Kurtarma ücreti, kurtarýlan þeylerin deðerini geçemez. Bu kuralýn uygulanmasýnda, öden-
mesi gerekebilecek faiz ve yargýlama giderleri dikkate alýnmaz.

b) Belirlenmesi
MADDE 1305 - (1) Kurtarma ücreti taraflarca belirlenmemiþse veya kararlaþtýrýlan ücretin

1301 inci maddeye göre mahkeme tarafýndan mevcut þartlara uyarlanmasý istenmiþse, ücret, kurtar-
ma faaliyetini özendirecek bir anlayýþla, sýralama dikkate alýnmaksýzýn aþaðýdaki kýstaslar gözetile-
rek belirlenir:

a) Aracýn ve diðer eþyanýn kurtarýldýktan sonraki deðeri,

b) Çevre zararýnýn önlenmesi veya sýnýrlandýrýlmasý için kurtaranýn gösterdiði çaba ve beceri,

c) Kurtaran tarafýndan elde edilen baþarýnýn derecesi,

d) Kurtarýlan aracýn ve içindeki insanlarýn ve eþyanýn karþýlaþtýklarý tehlike ile kurtarmaya ka-
týlmýþ olanlarýn kendileri ve araçlarý için göze aldýklarý tehlikenin niteliði ve büyüklüðü,

e) Aracýn, diðer eþyanýn ve insan hayatýnýn kurtarýlmasý için kurtaranýn gösterdiði çaba ve beceri,

f) Kurtaranýn harcadýðý zaman, yaptýðý giderler ve uðradýðý zarar,

g) Kurtaranýn yüklendiði sorumluluk tehlikesi ve kurtaran ile teçhizatýnýn uðradýðý diðer tehlikeler,

h) Verilen hizmetlerin ne kadar çabuk saðlandýðý,

i) Kurtarma faaliyetine ayrýlmýþ araçlarýn ve diðer teçhizatýn kullanýma hazýr bulundurulmuþ ve
fiilen kullanýlmýþ olmasý,

j) Kurtaranýn teçhizatýnýn kurtarmaya hazýr olmasý ve etkinliði ile deðeri.

(2) Resmî kurumlarýn giderleri ve harçlarý ile kurtarýlan þeyler için ödenmesi gereken gümrük
resimleri ve diðer resimlerle bu þeylerin saklanmasý, korunmasý, deðerlerinin biçilmesi ve satýlma-
sý amaçlarýyla yapýlan giderler, kurtarma ücretine girmez.

(3) Kurtarma ücreti para olarak saptanýr. Aksi kararlaþtýrýlmadýkça ücret, kurtarýlan þeylerin de-
ðerlerinin bir yüzdesi olarak belirlenemez.

c) Borçlular
MADDE 1306 - (1) Kurtarma ücretinin borçlularý, kurtarýlan aracýn ve diðer eþyanýn kurtarma

faaliyetinin tamamlandýðý andaki malikleridir.

(2) Kurtarma ücreti, kurtarýlan aracýn maliki ve diðer eþyanýn malikleri arasýnda kurtarýlan de-
ðerler oranýnda paylaþýlýr. Kurtarma ücretinin borçlularý arasýnda teselsül yoktur.

d) Gönderilenin sorumluluðu
MADDE 1307 - (1) Gönderilen, eþyayý teslim alýrken onlar için kurtarma ücreti ödeneceðini

biliyor ise, eþya teslim edilmiþ olmasaydý, bunlarýn paraya çevrilmesi hâlinde ücret ne oranda öde-
necek idiyse o oranda ücret alacaklýlarýna karþý kiþisel olarak sorumlu tutulur.

(2) Teslim edilen eþyayla birlikte baþka þeyler de kurtarýlmýþ olursa, gönderilenin sorumluluðu,
giderlerin bütün þeyler arasýnda pay edilmesi hâlinde teslim edilen eþyaya düþecek miktarý geçemez.
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e) Paylaþtýrýlmasý
aa) Tek ücret
MADDE 1308 - (1) Kurtarma faaliyetine sebep olan tehlikenin baþladýðý andan 1303 üncü

maddenin ikinci fýkrasýnýn (c) bendi uyarýnca eþyanýn geri verilmesinin istendiði ana kadar yapýlan
her türlü kurtarma faaliyeti için tek ücret belirlenir. Bu faaliyetlere katýldýðý için kurtarma ücretin-
den pay isteyen herkes, payýný, bu toplam ücretin içinden alýr.

(2) Kurtarma ücretinden pay alýnmasý için birden çok dava açýlýrsa, davalar, tekel sahibi kurta-
ranýn, yoksa kurtarma sözleþmesini yapmýþ olan kurtaranýn, o da yoksa en fazla kurtarma gemisi ile,
yoksa en fazla teçhizatý ile katýlmýþ olan kurtaranýn açtýðý dava dosyasý ile birleþtirilir. Bu dava ha-
kem önünde görülüyorsa, dosyalarýn tümü, bir mahkemede açýlan ilk dava ile birleþtirilir ve mah-
keme, hakem önünde açýlan davada kurtarma ücretinin kesin hükümle belirlenmesini bekletici so-
run yapar. Davaya bakan mahkeme, ayný dava içinde, ücretin nasýl paylaþtýrýlacaðýna da karar verir.

bb) Birden çok kurtaran arasýnda
MADDE 1309 - (1) Kurtarma ücreti birden çok kurtaran arasýnda 1305 inci maddedeki kýstas-

lar dikkate alýnarak kurtarma faaliyetine katýldýklarý oranda paylaþtýrýlýr.

cc) Gemi adamlarýna ve kurtaranýn diðer adamlarýna verilecek pay
MADDE 1310 - (1) Bir araç veya diðer eþya, bir baþka gemi tarafýndan kurtarýlýrsa, kurtaran

geminin donataný, alacaðý kurtarma ücretinden, kurtarma yüzünden geminin uðradýðý zararla yapý-
lan giderleri ayýrdýktan sonra, kurtaran geminin kaptanýna ve diðer gemi adamlarýna 1305 inci mad-
denin birinci fýkrasýnda öngörülen ölçütleri dikkate alarak pay verir.

(2) Donatan, kurtarma faaliyeti biter bitmez, kaptanýn ve diðer gemi adamlarýnýn payýný göste-
ren bir cetvel hazýrlar ve bu cetveli onlara yazýlý olarak bildirir.

(3) Pay cetveline karþý, cetvelin bildirilmesinden sonra Türkiye’de ilk varýlan yerdeki mahke-
mede o yere varýþ tarihinden itibaren onbeþ gün içinde itiraz edilebilir.

(4) Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra, pay cetveli aynen veya gereðinde deðiþtirilerek
onaylanýr. Bu karar kesindir.

(5) Kurtarma faaliyetinin bu amaca ayrýlmýþ olan gemi tarafýndan yapýlmasý hâlinde de, kurta-
ran geminin adamlarýna bu madde hükümleri uygulanýr.

(6) Kurtarma, gemi olmayan bir araçtan yapýlmýþsa, kurtarma ücreti, kurtaran ile onun adam-
larý arasýnda sözleþmeye göre, sözleþme yoksa kýyas yoluyla 1305 inci maddedeki ölçütler dikkate
alýnarak paylaþtýrýlýr.

f) Ücretten yoksunluk
MADDE 1311 - (1) Kurtaran, kurtarma faaliyetini kendi kusuruyla zorunlu kýlmýþ veya daha

da güçleþtirmiþ yahut hileli davranýþ sayýlan ya da dürüstlüðe sýðmayan diðer hareketlerde bulun-
muþ ise, kurtarma ücretinden tamamen veya kýsmen yoksun býrakýlabilir.

2. Özel tazminat
MADDE 1312 - (1) Bir kurtaran, çevre zararý tehdidi oluþturan bir araç veya onun içindeki eþ-

ya için kurtarma faaliyetinde bulunmuþ, ancak bu madde uyarýnca hesaplanacak özel tazminata en
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azýndan denk bir kurtarma ücretine 1305 inci madde uyarýnca hak kazanmamýþsa, kurtarma faaliye-
ti için bu madde kapsamýnda yapmýþ olduðu giderleri özel tazminat olarak malikten isteyebilir. Özel
tazminata hükmedebilmek için mahkemenin veya hakem kurulunun, 1305 inci maddeye göre belir-
lenecek kurtarma ücretini, kurtarýlan þeylerin en yüksek deðerine kadar yükseltmiþ olmasý gerekmez.

(2) Kurtaran, birinci fýkranýn birinci cümlesinde belirtilen þartlar altýnda, kurtarma faaliyeti ile
çevre zararýný önlemiþ veya sýnýrlandýrmýþ ise, malik tarafýndan birinci fýkra uyarýnca kurtarana öde-
necek özel tazminat, kurtaranýn yaptýðý giderlerin en çok yüzde otuzuna kadar arttýrýlabilir. Mahke-
me veya hakem kurulu, 1305 inci maddenin birinci fýkrasýndaki ölçütleri de göz önünde bulundu-
rarak hak ve nasafet kurallarýna uygun olduðuna karar verirse, özel tazminatýn miktarýný daha da art-
týrabilir; þu kadar ki, yapýlacak arttýrým, hiçbir hâlde kurtaranýn giderlerinin yüzde yüzünü geçemez.

(3) Birinci ve ikinci fýkralarýn uygulanmasýnda “kurtaranýn giderleri”, kurtarma faaliyeti sýra-
sýnda kurtaran tarafýndan yapýlmýþ akla yatkýn harcamalarý ve kurtarma faaliyetinde fiilen kullaný-
lan ve kullanýlmasý akla yatkýn olan teçhizat ve personel için, 1305 inci maddenin birinci fýkrasýnýn
(h), (i) ve (j) bentlerindeki kýstaslar gözetilerek belirlenecek uygun bir tutarý ifade eder.

(4) Bu maddeye göre hesaplanacak özel tazminatýn toplamý, kurtaranýn 1305 inci madde uya-
rýnca alabileceði kurtarma ücretini aþtýðý takdirde ve oranda ödenir.

(5) Kurtaran, ihmali nedeniyle çevre zararýný önleyememiþ veya sýnýrlandýramamýþ ise, bu
maddede belirtilen tazminattan tamamen veya kýsmen yoksun býrakýlabilir.

(6) Bu madde hükümleri, donatanýn rücu haklarýna halel getirmez.

(7) Bu madde uyarýnca yapýlacak ödemeler, müþterek avarya paylaþtýrmasýna girmez.

3. Faiz
MADDE 1313 - (1) Kurtaranýn bu Bölümde düzenlenen alacaklarýna, kurtarýlan þeylerin 1303

üncü maddenin ikinci fýkrasýnýn (c) bendi uyarýnca teslim alýnmalarý gereken tarihten ve eþya tes-
lim edilemiyorsa özel tazminat bakýmýndan kurtarma faaliyetinin sonuçlandýðý tarihten baþlayarak
faiz yürütülür. Faizle ilgili diðer hususlarda genel hükümler uygulanýr.

4. Ödeme zamaný ve güvence
MADDE 1314 - (1) Kurtarýlan þeyler 1303 üncü maddenin ikinci fýkrasýnýn (c) bendi uyarýn-

ca teslim alýnýrken, borçlular, kurtaranýn bu Bölümde düzenlenen alacaklarýndan kendi paylarýna
düþen paralarý ödemek veya kurtaranýn istemi üzerine bu paralar için faizi ve yargýlama giderlerini
de kapsayacak þekilde güvence göstermek zorundadýr.

5. Rehin haklarý
MADDE 1315 - (1) Bu Bölümde düzenlenen alacaklarýndan dolayý kurtaran, kurtarýlan gemi

üzerinde gemi alacaklýsý hakkýný ve kurtarýlan diðer eþya üzerinde Türk Medenî Kanununun 950 ilâ
953 üncü maddeleri uyarýnca hapis hakkýný haizdir.

(2) Kurtarýlan aracýn maliki, kurtarýlan eþyanýn malikinin kendi borcu, faizi ve giderleri için ye-
terli güvence vermesi hususunda elinden gelen her türlü çabayý göstermekle yükümlüdür.

(3) Kurtarýlan araç ve diðer eþya, kurtaranýn rýzasý olmaksýzýn, kurtarma faaliyetinin tamamlan-
masýndan sonra ilk olarak varýlan liman veya yerden, kurtaranýn alacaklarý için yeterli güvence gös-
terilinceye kadar uzaklaþtýrýlamaz.
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6. Avans
MADDE 1316 - (1) Kurtaranýn alacaklarý hakkýnda karar vermeye yetkili olan mahkeme veya

hakem kurulu, kurtarana bir ara kararý ile durumun gereklerine göre uygun bir miktar avans öden-
mesine karar verebilir. Kurtaranýn avansý olabilmesi, güvence göstermesine baðlanabilir. Avans
ödenmesi hâlinde, 1314 üncü maddede düzenlenen güvence miktarý da bu oranda indirilir.

B) Ýnsan kurtarma
I- Kaptanýn yükümlülüðü
MADDE 1317 - (1) Her kaptan, aracýný ve araçta bulunan kiþileri, ciddi bir tehlikeyle karþý kar-

þýya býrakmadan, denizde kaybolma tehlikesi altýnda bulunan her insana yardým etmek zorundadýr.
(2) Aracýn maliki, kaptanýn sadece bu yükümlülüðünü ihlâl etmesinden dolayý sorumlu olmaz.
II- Ücret
MADDE 1318 - (1) Kurtarýlan kiþilerin kurtarma ücreti ödeme borcu yoktur.
(2) Kurtarmayý gerektiren kaza sýrasýnda, sadece insan kurtarmýþ olan bir kurtaran, aracýn veya

diðer eþyanýn kurtarýlmasý veya çevre zararýnýn önlenmesi veya sýnýrlandýrýlmasý için faaliyet göster-
miþ olan kurtarana takdir edilen ücret ve özel tazminattan uygun bir pay istemeye hak kazanýr.

C) Zamanaþýmý
MADDE 1319 - (1) Bir sözleþmeye dayanýp dayanmadýðýna bakýlmaksýzýn, kurtarma faaliye-

ti ile enkazýn kaldýrýlmasýndan doðan bütün alacaklar iki yýlda zamanaþýmýna uðrar.
(2) Bu süre kurtarma faaliyetinin sona erdiði tarihten ve enkazýn kaldýrýlmasý giderlerinden do-

ðan alacaklar için enkaz kaldýrma iþinin tamamlandýðý tarihten itibaren iþlemeye baþlar.
(3) Kendisine karþý istemde bulunulan kiþi, zamanaþýmý süresi içinde istemde bulunana yapa-

caðý bir beyanla bu süreyi bir veya birden çok kez uzatabilir.
ALTINCI KISIM
Gemi Alacaklarý

A) Gemi alacaklýsý hakký veren alacaklar
MADDE 1320 - (1) Geminin malikine, kiracýsýna, yöneticisine veya iþletenine karþý doðmuþ

olan aþaðýdaki alacaklar sahiplerine “gemi alacaklýsý hakký” verir:
a) Ülkelerine getirilme giderleri ve onlar adýna ödenmesi gereken sosyal sigorta katýlma pay-

larý da içinde olmak üzere, gemi adamlarýna, gemide çalýþtýrýlmakta olmalarý dolayýsýyla ödenecek
ücretlerle, onlara ödenmesi gereken diðer tutarlara iliþkin istem haklarý;

b) Geminin iþletilmesi ile doðrudan doðruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can
kaybý veya bedensel bütünlüðü zedeleyen zararlardan doðan alacaklar;

c) Kurtarma ücreti;
d) Liman, kanal, diðer su yollarý ve karantina için ödenecek resimlerle diðer paralar ile kýla-

vuzluk ücretlerine iliþkin alacaklar;
e) Gemide taþýnan eþya, konteynerler ve yolcularýn eþyalarýna gelecek olan ziya veya hasar dý-

þýnda, geminin iþletilmesinden kaynaklanan maddî ziya ve hasara sebep olmuþ haksýz fiilden doðan
alacaklar;
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f) Müþterek avarya garame payý alacaklarý.

(2) Þu kadar ki, birinci fýkranýn (b) ve (e) bentlerinde yazýlý alacaklar;

a) Deniz yolu ile petrol veya diðer tehlikeli ya da zararlý maddelerin taþýnmasý ile baðlantýlý ola-
rak ortaya çýkýp da uluslararasý sözleþmelere yahut ulusal mevzuata göre kusursuz sorumluluk ve
zorunlu sigorta ile ya da diðer yollardan güvence alýnmasý öngörülen zararlarýn;

b) Radyoaktif maddelerden veya radyoaktif maddelerin zehirli, patlayýcý maddeler veya nükle-
er yakýt yahut radyoaktif ürünler ya da atýklardan oluþan diðer tehlikeli maddeler ile bileþiminden
kaynaklanan zararlarýn,

sonucunu oluþturduklarý veya bu zararlardan doðduklarý takdirde, sahiplerine gemi alacaklýsý
hakký vermezler.

B) Gemi alacaðýnýn verdiði kanunî rehin hakký
I- Kapsamý
MADDE 1321 - (1) Gemi alacaðý, sahibine, gemi ve eklentisi üzerinde kanunî rehin hakký verir.

(2) Gemi malikinin mülkiyetinde bulunmayan eklentiler rehnin kapsamýna girmez. Bir sigorta
sözleþmesine göre donatana ödenecek sigorta tazminatý rehnin kapsamýnda deðildir.

(3) Rehin, geminin ziyaî veya hasara uðramasýndan dolayý donatanýn üçüncü kiþilere karþý sahip
olduðu tazminat istemini de kapsar. Müþterek avarya hâllerinde feda edilen veya hasara uðrayan þey-
ler için verilen tazminat, gemi alacaklýlarý için, tazminatýn karþýlýk olduðu þeyler yerine geçer.

(4) Devlet, il, belediye ve diðer kamu tüzel kiþilerine ait olup, denizde menfaat saðlamak ama-
cýna tahsis edilmeyen veya fiilen böyle bir amaçla kullanýlmayan gemiler üzerinde kanunî rehin
hakký doðmaz. Þu kadar ki, bu tüzel kiþiler, gemi alacaklýlarýna karþý gemi ve eklentisinin, alacak-
larýn doðduðu yolculuk sonundaki deðeri gemi alacaklýlarý arasýnda kanunî sýralarýna göre paylaþtý-
rýlmýþ olsa idi, alacaklýlara düþecek miktar ne idi ise, o alacaklýlara karþý o oranda öncelikle sorum-
lu olurlar.

(5) Gemi alacaðý hakkýnýn verdiði kanunî rehin hakký, gemiye zilyet olan herkese karþý ileri
sürülebilir.

II – Güvence altýna aldýðý alacaklar
MADDE 1322 - (1) Gemi alacaklýlarýnýn rehin hakký, ana parayý, faizi, takip ve yargýlama gi-

derlerini ayný þekilde güvence altýna alýr.

(2) Gemi bir donatma iþtiraki tarafýndan iþletildiði takdirde, gemi alacaklarýna, bir tek donata-
nýn mülkiyetindeymiþ gibi karþýlýk oluþturur.

III- Önceliði
MADDE 1323 - (1) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (e) bentlerinde yazýlý gemi ala-

caklýlarýnýn sahip olduðu kanunî rehin hakký, gemi üzerinde tescil edilmiþ veya edilmemiþ olan bü-
tün kanunî ve sözleþmesel rehin haklarýyla aynî yükümlülüklerden önce gelir.

(2) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (f) bendinde yazýlý gemi alacaklýlarýnýn haiz bulunduk-
larý kanunî rehin hakký, gemi üzerinde tescil edilmiþ veya edilmemiþ olan bütün kanunî ve sözleþ-
mesel rehin haklarýyla aynî yükümlülüklerden sonra gelir.
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(3) Karaya oturmuþ veya batmýþ bir geminin, seyrüsefer güvenliði veya deniz çevresinin ko-
runmasý amacýyla kamu kurumlarý tarafýndan kaldýrýlmasý hâlinde, bunun giderleri, bütün diðer ge-
mi alacaklarýndan önce ödenir.

IV- Sýrasý
MADDE 1324 - (1) Gemi alacaklýsý hakkýnýn verdiði kanunî rehin haklarýnýn sýrasý, 1320 nci

maddede gemi alacaklýsý hakký verdiði açýklanan alacaklarýn sýrasýna göre belirlenir; þu kadar ki,
1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (f) bendinde sayýlan gemi alacaklýlarý hakkýnda 1323 üncü
maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.

(2) Yalnýz kurtarma ücreti veya kurtarma faaliyeti için ödenecek kurtarma özel tazminatý ala-
caðýnýn verdiði kanunî rehin hakký, bu alacaklarýn doðumuna sebebiyet veren faaliyetin yapýldýðý ta-
rihten evvel gemi üzerinde doðmuþ olan bütün diðer rehin haklarýndan önce gelir. Kurtarma ücreti
veya kurtarma faaliyeti için ödenecek kurtarma özel tazminatý alacaðýnýn verdiði kanunî rehin hak-
larýndan sonra doðanlar, evvel doðanlardan önce gelir.

(3) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde öngörülen gemi alacak-
larý kendi aralarýnda eþit hakka sahiptirler.

V- Devri ve geçiþi
MADDE 1325 - (1)Gemi alacaðýnýn devri veya geçiþi ile bu alacaðýn verdiði kanunî rehin hak-

ký da devredilmiþ veya geçmiþ olur.

VI- Düþmesi
MADDE 1326 - (1) 1320 nci maddedenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (e) bentlerinde sayýlan ge-

mi alacaklýlarýnýn sahip olduklarý rehin hakký, gemi alacaðýnýn doðduðu tarihten itibaren geçecek bir
yýlýn sonunda düþer, meðerki, bu sürenin geçmesinden evvel gemi ihtiyaten haczedilmiþ ve bunun
sonucunda cebrî icra yolu ile satýlmýþ olsun. Bu bir yýllýk süre;

a) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde sayýlan alacaklar bakýmýndan, alacaklýnýn
gemiden ayrýlmasý tarihinde,

b) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (b) ilâ (e) bentlerinde sayýlan alacaklar bakýmýndan, ka-
nunî rehin hakkýyla güvence altýna alýnan alacaklarýn doðduðu tarihte,

iþlemeye baþlar.

(2) 1320 nci maddedenin birinci fýkrasýnýn (f) bendinde sayýlan gemi alacaklýlarýnýn sahip ol-
duðu rehin hakký;

a) Geminin, zararýn saptanmasýnýn ve paylaþtýrýlmasýnýn yapýlacaðý varma yerine ve eðer gemi
buraya varmazsa yolculuðun bittiði limana vardýðý günden itibaren iþleyecek altý ay içinde, gemi,
cebrî icra yoluyla satýmla sonuçlanacak þekilde ihtiyaten haczedilmemiþse, altý ayýn geçmesiyle;

b) Geminin iyiniyetli bir üçüncü kiþiye satýlmasý hâlinde, alýcýnýn gemiyi, sicil yeri hukukuna
uygun olarak kendi adýna tescil ettirdiði günden itibaren iþleyecek altmýþ günün sonunda,

düþer. Bu sürelerin ikisi de iþlemeye baþlamýþsa, rehin hakký ilk sürenin dolmasýyla düþer.

(3) Geminin ihtiyatî haczinin hukuken caiz olmadýðý zaman aralýðý, bu sürelerin hesabýnda dik-
kate alýnmaz. Diðer sebeplerden sürenin durmasý veya kesilmesi söz konusu deðildir.
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VII- Zamanaþýmý

MADDE 1327 - (1) Bu Kanundaki ve ilgili kanunlardaki özel hükümler saklý kalmak kaydýy-
la, 1326 ncý maddede yazýlý süre, alacaklýnýn, borçluya yönelik kiþisel istem haklarýna da uygulanýr.

YEDÝNCÝ KISIM

Sorumluluðun Sýnýrlanmasý ve Petrol Kirliliði Zararýnýn Tazmini

A) Deniz alacaklarýna karþý sorumluluðun sýnýrlanmasý

I- Kural

MADDE 1328 - (1) Deniz alacaklarýndan doðan sorumluluk, 19/11/1976 tarihli “Deniz Ala-
caklarýna Karþý Mesuliyetin Sýnýrlanmasý Hakkýnda Milletlerarasý Sözleþme” ile bu Sözleþmeyi de-
ðiþtiren 2/5/1996 tarihli Protokol veya onun yerine geçmek üzere hazýrlanarak Türkiye Cumhuriye-
ti tarafýndan kabul edilen uluslararasý sözleþmelere göre sýnýrlanabilir.

(2) 1976 tarihli Sözleþmenin 20 ve 21 inci maddeleri ile 1996 tarihli Protokolün 8 inci madde-
si uyarýnca yapýlacak gözden geçirmelerin ve deðiþikliklerin, Türkiye Cumhuriyeti bakýmýndan yü-
rürlüðe girdikleri tarihten baþlayarak, bu madde, anýlan gözden geçirmeyi ve deðiþiklikleri de içine
alacak þekilde uygulanýr.

II- Yabancýlýk unsuru taþýmayan hâller

MADDE 1329 - (1) 1328 inci madde, 2675 sayýlý Milletlerarasý Özel Hukuk ve Usul Hukuku
Hakkýnda Kanunun 1 inci maddesinin birinci fýkrasý anlamýnda yabancýlýk unsuru taþýmayan hâller-
de de uygulanýr.

III- Uygulama alanýnýn geniþletilmesi

MADDE 1330 - (1) 1328 inci madde, aþaðýdaki hâllerde de uygulanýr:

a) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin birinci paragrafýnýn ikinci cümlesinde sayýlan
kiþiler, bir Türk mahkemesinde sorumluluklarýný sýnýrlamak istediklerinde;

b) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafýnýn (a) bendinde sayýlan gemi-
ler hakkýnda;

c) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafýnýn (b) bendinde sayýlan gemi-
ler hakkýnda, 1332 nci maddede öngörülen sýnýrlar dâhilinde;

d) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin dördüncü paragrafýnda sayýlan gemiler hakkýn-
da, 1333 üncü maddede öngörülen sýnýrlar dâhilinde.

(2) Alacaklý, birinci fýkranýn (a) bendinde söz konusu olan kiþinin ülkesinde sorumluluðun sý-
nýrlanmasýnýn caiz olmadýðýný ispat ederse, sorumluluk Türkiye’de sýnýrlanamaz. Alacaklý o kiþinin
ülkesinde 1976 tarihli Sözleþmeye göre daha yüksek bir sorumluluk sýnýrýnýn uygulandýðýný ispat
ederse, 1976 tarihli Sözleþme, o yüksek sýnýr esas alýnarak uygulanýr.

IV- Sözleþmenin uygulanmayacaðý alacaklar

MADDE 1331 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e)
bentleri ile 3 üncü maddesinde sayýlan alacaklara karþý sorumluluk sýnýrlandýrýlamaz.
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V- 300 tonilâtodan küçük gemiler
MADDE 1332 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafýnýn (b) ben-

dinde sayýlan gemiler için, ayný Sözleþmenin 6 ncý maddesinin birinci paragrafýnýn (b) bendi uya-
rýnca hesaplanacak sorumluluk sýnýrý 83.500 Özel Çekme Hakkýdýr. Diðer hâllerde, 1976 tarihli Söz-
leþmenin öngördüðü sorumluluk sýnýrlarý geçerlidir.

VI- Sondaj iþlemi gemileri
MADDE 1333 - (1) Sýnýrlamaya esas olan alacaðýn, geminin sondaj iþlemi için kullanýlmak üze-

re sondaj yerinde bulunduðu sýrada doðmuþ olmasý þartýyla, 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci mad-
desinin dördüncü paragrafýnda sayýlan gemiler hakkýnda aþaðýdaki sorumluluk sýnýrlarý uygulanýr;

a) 1976 tarihli Sözleþmenin 6 ncý maddesinin birinci paragrafýnýn (a) bendinde sayýlan alacak-
lar için 32.000.000 Özel Çekme Hakký,

b) 1976 tarihli Sözleþmenin 6 ncý maddesinin birinci paragrafýnýn (b) bendinde sayýlan alacak-
lar için 20.000.000 Özel Çekme Hakký.

VII- Öncelik
MADDE 1334 - (1) Ölüm ve yaralanmadan doðan alacaklarýn, 1976 tarihli Sözleþmenin 6 ncý

maddesinin ikinci paragrafý uyarýnca haiz olduklarý haklara halel gelmemek kaydýyla, ayný madde-
nin üçüncü paragrafýnda sayýlan alacaklar, birinci paragrafýnýn (b) bendinde yazýlý diðer alacaklara
oranla önceliklidir.

(2) Bu öncelik, paylaþtýrmada aþaðýdaki sýra izlenerek gerçekleþtirilir:

a) 1976 tarihli Sözleþmenin 6 ncý maddesinin birinci paragrafýn (b) bendinde sayýlan alacaklar-
la, ikinci paragrafýnda yazýlý alacaklarýn arasýndaki paylaþtýrma oraný belirlenir,

b) Bu oranlara göre, ikinci paragrafta yazýlý alacaklara düþen paylar belirlenir,

c) Fondan, bu paylar ve üçüncü paragrafta sayýlan öncelikli alacaklar ödenir,

d) Bakiyeden, birinci paragrafýn (b) bendinde yazýlý diðer alacaklar ödenir,

e) Fon, ikinci paragrafta yazýlý alacaklara düþen paylarý ve üçüncü paragrafta yazýlý öncelikli
alacaklarý karþýlamaya yetmezse, fonun tamamý bu alacaklýlarýn arasýnda garameten paylaþtýrýlýr.

VIII - Fon kurmadan sorumluluðun sýnýrlanmasý
MADDE 1335 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 10 uncu maddesi uyarýnca, fon kurulmadan da

sorumluluðu sýnýrlama hakký ileri sürülebilir.

B) Petrol kirliliði zararý hakkýnda özel hükümler
I - Kural
MADDE 1336 - (1) 27/11/1992 tarihli, aþaðýda 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesi diye aný-

lacak “Petrol Kirliliðinden Doðan Zararýn Hukuki Sorumluluðu Ýle Ýlgili Uluslararasý Sözleþme”nin
I inci maddesinin altýncý paragrafýnda tanýmlanan “kirlenme zararý” hakkýnda bu Sözleþme ve
27/11/1992 tarihli “Petrol Kirliliði Zararýnýn Tazmini Ýçin Bir Uluslararasý Fonun Kurulmasý Ýle Ýl-
gili Uluslararasý Sözleþme” hükümleri uygulanýr. Bu Sözleþmelerin doðrudan veya bu Kanun uya-
rýnca uygulandýklarý hâllerde, mevzuatýn, bu sözleþmelerde düzenlenen hususlara iliþkin diðer hü-
kümleri uygulanmaz.
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(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin Nihai Maddelerinin 14 ve 15 inci maddeleri ile
1992 Fon Sözleþmesi Nihai Maddelerinin 32 ve 33 üncü maddeleri uyarýnca yapýlacak gözden ge-
çirmelerin ve deðiþikliklerin Türkiye Cumhuriyeti bakýmýndan yürürlüðe girdikleri tarihten baþla-
yarak, bu madde, anýlan gözden geçirme ve deðiþiklikleri de içine alacak þekilde uygulanýr.

II - Yabancýlýk unsuru taþýmayan hâller

MADDE 1337 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk ve Fon Sözleþmeleri, 2675 sayýlý Milletlerarasý
Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkýnda Kanununun 1 inci maddesinin birinci fýkrasý anlamýnda ya-
bancýlýk unsuru taþýmayan hâllerde de uygulanýr.

III - Uygulama alanýnýn geniþletilmesi

MADDE 1338 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin I inci maddesinin altýncý paragra-
fýnda tanýmlanan bir “kirlenme zararý”, ayný Sözleþmenin III üncü maddesinin dördüncü paragrafýn-
da sayýlan kiþilerden baþkalarýna karþý ileri sürülürse, bu kiþiler sorumluluklarýný, 1992 tarihli So-
rumluluk Sözleþmesinin V inci maddesinin kýyasen uygulanmasý suretiyle sýnýrlayabilirler. Sorum-
luluk sýnýrýnýn hesabýnda, ayný Sözleþmenin I inci maddesinin altýncý paragrafýnda tanýmlanan ge-
minin tonajý esas alýnýr.

(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin I inci maddesinin altýncý paragrafýnýn (a) bendinde
tanýmlanan bir “kirlenme zararý”, ayný Sözleþmenin II nci maddesinin (a) bendinde belirlenen yer-
lerin dýþýnda meydana gelmiþse, sorumlu tutulan kiþi, sorumluluðunu, 1992 tarihli Sorumluluk Söz-
leþmesinin V inci maddesinin kýyasen uygulanmasý suretiyle sýnýrlayabilir.

(3) Önceki iki fýkra uyarýnca sorumlu tutulan kiþi, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin VII
nci maddesinin sekizinci paragrafýnda tanýmlanan türde bir sigorta yaptýrmýþsa, ayný Sözleþmenin
VII nci ve VIII inci maddeleri kýyasen uygulanýr.

(4) Bu maddeye göre tesis edilen fon, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin doðrudan uygu-
lanmasý suretiyle kurulabilecek bir fondan baðýmsýzdýr.

IV - Bildirim ve müdahale

MADDE 1339 - (1) 1992 tarihli Fon Sözleþmesinin 7 nci maddesinin dördüncü ve altýncý pa-
ragraflarýna dayanarak “1992 Uluslararasý Petrol Kirliliðinden Doðan Zararlarý Tazminat Fonu”nun,
1086 sayýlý Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 49 uncu maddesi uyarýnca bildirim üzerine ve-
ya ayný Kanunun 53 üncü maddesi uyarýnca müdahale yoluyla davaya katýlmasý için, bu istemini
içeren bir dilekçeyi mahkemeye vermesi yeterlidir; ayrýca mahkemenin veya taraflarýn kabulü veya
onayý aranmaz.

V - Yabancý hukukun uygulanmasý ve tenfiz

MADDE 1340 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin I inci maddesinin altýncý paragra-
fýnýn (a) bendinde tanýmlanan bir “kirlenme zararý”;

a) Ayný Sözleþmenin II nci maddesinin (a) bendinde belirlenen yerlerin dýþýnda meydana gel-
miþse ve

b) Ayný Sözleþmeye taraf olan bir ülkenin bayraðýný taþýyan bir gemiden kaynaklanmýþsa ve

c) Türkiye’de dava yoluyla ileri sürülmüþse,
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2675 sayýlý Milletlerarasý Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkýnda Kanun uyarýnca uygulanacak
yabancý hukukun, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesine aykýrý olan hükümleri uygulanmaz. Böyle
bir hâlde, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesi doðrudan geçerli olur.

(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesine taraf olmayan bir ülkenin mahkemelerinden verilmiþ
bir ilâmýn, Sözleþme hükümlerini ihlal ettiði ölçüde Türkiye’de tenfizine karar verilemez.

C) 1976 ve 1992 tarihli sözleþmelere iliþkin ortak hükümler
I - Kýlavuzlar için sorumluluk sýnýrý
MADDE 1341 - (1) 1976 tarihli Sözleþmede belirlenen sorumluluk sýnýrlarý, kýlavuzlara doð-

rudan yöneltilen bütün istemler için toplam 1.500 Özel Çekme Hakkýdýr.
(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin III üncü maddesinin beþinci paragrafýna göre malik

tarafýndan kýlavuza yöneltilebilecek rücu istemlerinde sorumluluk sýnýrý toplam 1.500 Özel Çekme
Hakkýdýr.

(3) Bu maddenin uygulamasýnda kýlavuz terimi, gemide veya herhangi baþka bir yerden gemi-
ye kýlavuzluk hizmeti veren kiþiyi veya kiþileri ve bu kiþi veya kiþilerin fiillerinden sorumlu olan
bütün gerçek ve tüzel kiþileri kapsar.

II - Kiþisel sorumlulukta fon kurulmasý
MADDE 1342 - (1) 1976 ve 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca sorumluluðunu sýnýrlama hak-

kýna sahip olan bir tüzel kiþinin veya adî þirketin yahut donatma iþtirakinin adýna fon tesis edilmez-
se, tüzel kiþinin veya adî þirketin yahut donatma iþtirakinin o borcundan ötürü kiþisel olarak sorum-
lu tutulabilecek her kiþi, fon tesis ederek sorumluluðunu sýnýrlayabilir. Fonun, toplam sorumluluk
sýnýrý üzerinden tesisi þarttýr; tesis eden kiþinin, tüzel kiþideki veya adî þirketteki yahut donatma iþ-
tirakindeki pay oraný dikkate alýnmaz. Bu madde uyarýnca tesis edilen bir fon, 1976 ve 1992 tarih-
li Sözleþmeler uyarýnca tesis edilmiþ bir fon hükmündedir.

III - Sýnýrlama hakkýný kaldýran kusur
MADDE 1343 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 4 üncü maddesinin ve 1992 tarihli Sorumluluk

Sözleþmesinin V inci maddesinin ikinci paragrafýnýn uygulanmasýnda, aþaðýdaki kiþilerin kusuru
dikkate alýnýr:

a) Gerçek kiþilerde, her bir gerçek kiþinin kusuru;
b) Tüzel kiþilerde, Türk Medenî Kanununun 50 nci maddesi uyarýnca organ sayýlan kiþilerin

kusuru;
c) Adî þirketlerde ve adî þirket sayýlan kiþi ve mal topluluklarýnda, (a) ve (b) bentleri doðrultu-

sunda ortaklarýn kusuru;
d) Donatma iþtirakinde, paydaþ donatanlarýn ve gemi müdürünün kusuru;
e) Yukarýda sayýlan kiþileri, genel veya özel bir yetkiye dayanarak temsil eden kiþilerin kusuru.
(2) Tüzel kiþinin, adî þirketin ve donatma iþtirakinin sýnýrlama hakkýnýn kalkmasýna kusuruyla

sebep olan kiþiler, kiþisel sorumluluklarýný sýnýrlayamaz.
IV - Kanunî halefiyet
MADDE 1344 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 12 nci maddesinin üçüncü paragrafýnda ve 1992

tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin V inci maddesinin altýncý paragrafýnda belirtilen ödemeleri yapan
kiþiler, kendisine ödeme yapýlan kiþinin haklarýna, yapýlan ödeme oranýnda halef olur.
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V - Alacaklarýn güvenceleri
MADDE 1345 - (1) Bir alacaðýn, 1976 veya 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca kurulan fonla-

ra gireceði, fonun kurulduðu mahkeme tarafýndan kabul edildiði anda, o alacaða iliþkin bütün aynî
ve kiþisel güvenceler sona erer. Bu aynî ve kiþisel güvencelerin, o alacaða saðladýðý öncelikler, fon
paylaþtýrmasýnda dikkate alýnmaz.

VI - Diðer alacaklýlar
MADDE 1346 - (1) 1976 veya 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca kurulan fonlar, yalnýz, hak-

larýnda sýnýrlý sorumluluk ileri sürülebilecek olan alacaklarýn ödenmesinde kullanýlabilir. Fon kurul-
masý yoluyla sorumluluðunu sýnýrlayan kiþinin diðer alacaklýlarý, hiçbir þekilde bu fonlara baþvura-
maz. Fonlarýn paylaþtýrýlmasýndan sonra bir artan kalýrsa, fonu kuran kiþinin diðer alacaklýlarý, bu
artaný takip edebilir.

VII - Faiz
MADDE 1347 - (1) 1976 veya 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca sorumluluðun sýnýrlanmasý-

nýn mahkemece kabul edildiði durumlarda, fona giren alacaklarýn, Sözleþmelerde belirtilen sýnýrla-
rý aþan kýsmý için faiz iþletilemez.

(2) Bu Kanun uyarýnca kurulan fonlarýn, paylaþtýrma sonuna kadar faiz getiren bir hesapta tu-
tulmasý zorunludur.

VIII - Görevli ve yetkili mahkeme
MADDE 1348 - (1) 1976 ve 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca, fon kurulmasý konusunda gö-

revli mahkeme, deniz ticareti iþlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bu mahkemenin
bulunmadýðý yerlerde asliye ticaret mahkemesi, o da yoksa, fonun miktarýna bakýlmaksýzýn, asliye
hukuk mahkemesidir.

(2) 1976 ve 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca fon kurulmasý konusunda, bir Türk Gemi Sicili-
ne kayýtlý olan gemilerde, o gemi sicilinin baðlý olduðu mahkeme, sicile kayýtlý olmayan Türk ge-
milerinde malikin yerleþim yeri mahkemesi, yabancý gemilerde ise, deniz ticareti iþlerine bakmak-
la görevli Ýstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir.

IX - Yargýlama ve takip giderleri
MADDE 1349 - Yargýlama giderleri ile takip giderleri için sorumluluk sýnýrlanamaz; bir fon ku-

rulmuþ olsa bile, davalý veya takip borçlusu, bu giderleri fonun dýþýnda ayrýca ödemek zorundadýr.
SEKÝZÝNCÝ KISIM

Cebrî Ýcraya Ýliþkin Özel Hükümler
A) Uygulanacak hukuk
MADDE 1350 - (1) Bir geminin ihtiyaten veya icraen haczi, cebrî icra yoluyla satýþý ve mül-

kiyetin geçiþi de dâhil olmak üzere bu satýþýn sonuçlarý ve cebrî icraya iliþkin diðer bütün iþlem ve
tasarruflar, geminin bu iþlem ve tasarruflarýn yapýldýðý sýrada bulunduðu ülkenin hukukuna tâbidir.
Þu kadar ki, Türk bayraklý bir geminin yurtdýþýnda cebrî icra yoluyla satýþý hâlinde, artýrmayý yapan
kurum veya ilgililer tarafýndan, bu satýþtan en az otuz gün önce artýrmanýn;

a) Geminin kayýtlý olduðu Türk Gemi Siciline,

b) Geminin sicile kayýtlý malikine,
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c) Gemi siciline tescil edilmiþ diðer haklarýn ve alacaklarýn sahiplerine,
bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafýndan karþýlanmak þartýyla tirajý ellibin üzerinde olan ve

Türkiye düzeyinde daðýtýmý yapýlan gazetelerden biriyle ilân edilmesi zorunludur. Bu bildirim veya
ilân yapýlmaksýzýn geminin yurtdýþýnda cebrî icra yoluyla satýþý hâlinde kaydý silinemez ve gemi
üzerinde Türk Gemi Siciline kayýtlý haklar ve alacaklar saklý kalýr.

B) Tamamlayýcý hükümler
MADDE 1351 - (1) Bu Kýsýmda özel olarak düzenlenmeyen hususlarda, Ýcra ve Ýflâs Kanunu

hükümleri, 936 ncý madde ile 937 nci maddenin birinci fýkrasýnda öngörüldüðü þekilde uygulanýr.
C) Gemiler hakkýnda
I - Ýhtiyatî haciz
1. Deniz alacaklarý
MADDE 1352 - (1) “Deniz alacaðý”; aþaðýda sayýlan hususlarýn birinden veya bir kaçýndan do-

ðan istem anlamýna gelir:
a) Geminin iþletilmesinin sebep olduðu ziya veya hasar;
b) Geminin iþletilmesi ile doðrudan doðruya ilgili olarak, karada veya suda meydana gelen can

kaybý veya bedensel bütünlüðü zedeleyen zarar;
c) Kurtarma faaliyeti veya her türlü kurtarma sözleþmesi, bu arada çevre zararý tehdidi oluþtu-

ran bir gemi veya gemideki eþya ile ilgili kurtarma faaliyeti için ödenecek özel tazminat;
d) Çevreye, kýyý þeridine veya bunlara iliþkin menfaatlere gemi ile verilen zarar ya da zarar ver-

me tehdidi; bu zararý önlemek, sýnýrlandýrmak veya ortadan kaldýrmak için alýnan önlemler; bu za-
rar karþýlýðý ödenecek tazminat; çevrenin eski duruma getirilmesi için fiilen alýnan veya alýnacak
olan uygun önlemlerin giderleri; bu zarar ile baðlantýlý olarak üçüncü kiþilerin uðradýðý veya uðra-
yabileceði kayýplar ve iþbu bentte belirtilenlere benzer nitelikteki zarar, giderler veya kayýplar;

e) Geminin içinde bulunan veya bulunmuþ olan þeyler de dâhil olmak üzere, batmýþ, enkaz
hâline gelmiþ, karaya oturmuþ veya terkedilmiþ olan bir geminin yüzdürülmesi, kaldýrýlmasý, çýkar-
týlmasý, yok edilmesi veya zararsýz hâle getirilmesi için yapýlan giderler ve harcamalar ile terk edil-
miþ bir geminin korunmasý ve gemi adamlarýnýn doyurulmasý ile ilgili giderler ve harcamalar;

f) Bir çarter parti düzenlenmiþ olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, geminin kullanýlmasý veya ki-
ralanmasý amacýyla yapýlmýþ her türlü sözleþme;

g) Bir çarter parti düzenlenmiþ olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, gemide eþya veya yolcu taþýn-
masý amacýyla yapýlmýþ her türlü sözleþme;

h) Gemide taþýnan, bagaj dâhil eþyaya gelen veya bu eþyayla ilgili bulunan ziya veya hasar;
i) Müþterek avarya;
j) Römorkaj;
k) Kýlavuzluk;
l) Geminin iþletilmesi, yönetimi, korunmasý veya bakýmý için saðlanan eþya, malzeme, kuman-

ya, yakýt, konteynerler dâhil teçhizat ve bu amaçla verilen hizmetler;
m) Geminin yapýmý, onarýmý, teçhizi ya da gemide deðiþiklik yapýlmasý;
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n) Liman, kanal, dok, iskele ve rýhtým, diðer su yollarý ile karantina için ödenecek resimlerle
diðer paralardan;

o) Ülkelerine getirilme giderlerini ve onlar adýna ödenmesi gereken sosyal sigorta katýlma pay-
larýný da içererek, gemi adamlarýna, gemide çalýþmalarý dolayýsýyla ödenecek ücretlerle, onlara
ödenmesi gereken diðer tutarlara iliþkin istem haklarý;

p) Gemi için alýnmýþ krediler dahil olmak üzere, geminin veya malikinin adýna yapýlmýþ har-
camalar;

r) Geminin maliki veya kiracýsý tarafýndan yahut onlarýn hesabýna ödenecek, karþýlýklý sigorta
ödentileri de dâhil sigorta primleri;

s) Geminin maliki veya kiracýsý tarafýndan yahut onlarýn hesabýna gemiye iliþkin olarak ödene-
cek her türlü komisyon, brokaj veya acente ücretleri;

t) Geminin mülkiyeti veya zilyetliðine iliþkin her türlü uyuþmazlýk;

u) Geminin ortak malikleri arasýnda çýkan, geminin iþletilmesine ya da gemiden saðlanan ha-
sýlata iliþkin her türlü uyuþmazlýk;

v) Gemi rehni, gemi ipoteði veya gemi üzerinde ayný nitelikteki aynî bir yükümlülük;

y) Geminin satýmýna iliþkin bir sözleþmeden kaynaklanan her türlü uyuþmazlýk.

2. Ýhtiyatî haciz isteyebilme hakký
MADDE 1353 - (1) Deniz alacaklarýnýn güvence altýna alýnmasý için, geminin sadece ihtiyatî

haczine karar verilebilir. Bu alacaklar için gemi üzerine ihtiyatî tedbir konulmasý veya herhangi baþ-
ka bir kararla geminin seferden menedilmesi istenemez.

(2) Sözleþmesel veya kanunî bir rehin ile güvence altýna alýnmýþ deniz alacaklarý hakkýnda da
birinci fýkra hükmü uygulanýr.

(3) Deniz alacaklarýndan baþka alacaklar için gemi hakkýnda ihtiyatî haciz kararý verilemez.

(4) Alacaðýn, 1352 nci maddede sayýlan bir deniz alacaðý olmasý, ihtiyatî haciz sebebidir.

(5) Vadesi gelmemiþ deniz alacaklarýnda, Ýcra ve Ýflâs Kanununun 257 nci maddesinin ikinci
fýkrasýnda öngörülen þartlar gerçekleþtiði taktirde geminin ihtiyati haczi istenebilir.

3. Yetkili mahkeme
a) Ýhtiyatî haciz kararý bakýmýndan
aa) Dava açýlmadan önce
aaa) Türk Bayraklý gemiler
MADDE 1354 - (1) Türk Bayraklý gemiler hakkýnda ihtiyatî haciz kararý sadece, geminin de-

mir attýðý, þamandýraya veya tonoza baðlandýðý, yanaþtýðý ya da kýzaða alýndýðý yer mahkemesi ya-
hut aþaðýda gösterilen mahkemeler tarafýndan verilebilir:

a) Bir Türk Gemi Siciline kayýtlý gemilerde, sicil yeri mahkemesi.

b) Sicile kayýtlý olmayan gemilerde malikin yerleþim yeri mahkemesi.

c) 941 inci maddenin üçüncü fýkrasý uyarýnca tutulan özel sicile kayýtlý gemilerde kiracýnýn yer-
leþim yeri mahkemesi.
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bbb) Yabancý bayraklý gemiler
MADDE 1355 - (1) Türkiye’de yabancý bayraklý gemiler hakkýnda ihtiyatî haciz kararý, sade-

ce, geminin demir attýðý, þamandýraya veya tonoza baðlandýðý, yanaþtýðý ya da kýzaða alýndýðý yer
mahkemesi tarafýndan verilir.

ccc) Yetkiye, tahkime ve esasa uygulanacak hukuka iliþkin bir anlaþmanýn varlýðý hâlin-
de Türk mahkemesinin yetkisi

MADDE 1356 - (1) Ýlgili sözleþmeye konulmuþ bir yetki veya tahkim kaydýna ya da ayrýca ya-
pýlmýþ olan bir yetki yahut tahkim sözleþmesine göre, hakkýnda ihtiyatî haciz kararý uygulanacak
olan deniz alacaðýnýn esasý hakkýnda hüküm vermeye bir hakem kurulu veya yabancý mahkeme yet-
kili olsa yahut deniz alacaðýnýn esasýna yabancý bir devletin hukuku uygulansa bile, 1354 ve 1355
inci maddelere göre yetkili olan mahkemeler, bir deniz alacaðý için güvence elde edilmesini saðla-
mak üzere ihtiyatî haciz kararý vermeye yetkilidir.

bb) Dava açýldýktan sonra
MADDE 1357 - (1) Bir deniz alacaðý hakkýnda, yurtiçinde mahkemede dava açýldýktan sonra,

ihtiyatî haciz kararý, sadece davayý gören mahkemeden istenebilir.
(2) Bir deniz alacaðý hakkýnda, hakem önünde veya yurtdýþýndaki bir mahkemede dava açýlmýþ-

sa, kesin hüküm verilinceye kadar ihtiyatî haciz kararý, sadece 1354 ve 1355 inci maddelere göre
yetkili olan mahkemeden istenebilir.

cc) Ýtirazlar ve deðiþiklik istemleri
MADDE 1358 - (1) Yokluðunda ihtiyatî haciz kararý verilmiþ olan kiþilerin itirazlarý hakkýnda

karar vermeye;
a) Esas hakkýnda dava açýlmadan önce, ihtiyatî haciz kararýný vermiþ olan mahkeme,
b) Esas hakkýnda Türkiye’de dava açýlmýþsa, bu mahkeme,
c) Esas hakkýnda hakem önünde veya yurtdýþýndaki bir mahkemede dava açýlmýþsa, ihtiyatî ha-

ciz kararýný veren mahkeme,
yetkilidir.
(2) Birinci fýkrada sayýlan mahkemeler, ihtiyatî haciz kararýnýn deðiþtirilmesi, istihkak iddiala-

rý, taraflarýn yatýrdýklarý güvencelerin arttýrýlmasý veya azaltýlmasý, türünün deðiþtirilmesi veya ipta-
li hususlarýnda yapýlacak baþvurular hakkýnda karar vermeye de yetkilidir.

b) Esas hakkýnda
MADDE 1359 - (1) 1354 ve 1355 inci maddeler uyarýnca deniz alacaklarý hakkýnda ihtiyatî ha-

ciz kararý vermeye yetkili olan mahkeme, deniz alacaðýnýn esasýna iliþkin olarak yapýlmýþ bir yetki
veya tahkim sözleþmesi yoksa, ihtiyatî haczi tamamlamak üzere açýlacak davada ve ihtiyatî haczi
uygulayan icra dairesi de icra takibinde yetkilidir.

c) Tenfiz hakkýnda
MADDE 1360 - (1) Bir deniz alacaðý için ihtiyatî haciz kararý vermiþ olan Türk mahkemesi, o

deniz alacaðýnýn esasýna iliþkin olan bir yabancý mahkeme veya yabancý hakem kararýnýn tenfizinde;
a) Tenfiz isteminin yapýldýðý tarihte geminin o Türk mahkemesinin yargý çevresinde bulun-

masý veya
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b) Geminin serbest býrakýlmasý için 1370 ilâ 1372 nci maddeler uyarýnca yatýrýlmýþ güvence-
nin, tenfiz isteminin yapýldýðý tarihte mahkeme kasasýnda bulunmasý þartýyla,

yetkilidir.
d) Haksýz ihtiyatî haciz sebebiyle açýlacak tazminat davasý hakkýnda
MADDE 1361 - (1) Ýhtiyatî haciz kararý veren mahkeme, haksýz çýkan alacaklý aleyhine açýla-

cak tazminat davasýný da görmeye yetkilidir.
(2) Deniz alacaðýnýn esasý hakkýnda yurtiçinde veya yurtdýþýnda mahkemede veya hakem önün-

de dava açýlmýþsa, bu davanýn sonuçlanmasý, tazminat davasý yönünden bekletici sorun oluþturur.
4. Alacaklý tarafýndan delil gösterilmesi
MADDE 1362 - (1) Alacaklýnýn, alacaðýnýn 1352 nci maddede sayýlan deniz alacaklarýndan ol-

duðu ve parasal deðeri hakkýnda mahkemeye kanaat getirecek delil göstermesi yeterlidir.
5. Alacaklý tarafýndan güvence gösterilmesi
MADDE 1363 - (1) Deniz alacaðýný güvence altýna almak üzere ihtiyatî haciz kararý verilme-

sini isteyen alacaklýnýn, 10.000 Özel Çekme Hakký tutarýnda güvence vermesi zorunludur.
(2) Karþý taraf, ayný mahkemeden her aþamada güvence miktarýnýn arttýrýlmasýný isteyebilir. Bu

istem deðerlendirilirken, ihtiyatî haciz sebebiyle geminin seferden alýkonulduðu süre boyunca, ge-
mi için yapýlan günlük iþletme giderleri ve ihtiyatî haciz dolayýsýyla yoksun kalýnan kazançlar dik-
kate alýnýr. Güvencenin arttýrýlmasýna karar verilirse, mahkeme, hangi sürede ek güvencenin yatýrý-
lacaðýný da belirler. Ek güvence süresinde yatýrýlmazsa, ihtiyatî haciz kararý kendiliðinden kalkar.

(3) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde sayýlan gemi alacaklýlarý güvence yatýr-
mak yükümlülüðünden muaftýr.

(4) Alacaklý da ayný mahkemeden güvence miktarýnýn azaltýlmasýný isteyebilir.
6. Ýhtiyatî haczin yapýlmasý
a) Ýhtiyatî haciz kararýnýn icrasý
MADDE 1364 - (1) Alacaklý, ihtiyatî haciz kararýnýn verildiði tarihten itibaren üç iþ günü için-

de kararý veren mahkemenin yargý çevresindeki veya geminin bulunduðu yerdeki icra dairesinden
kararýn infazýný istemek zorundadýr. Aksi hâlde, ihtiyatî haciz kararý kendiliðinden kalkar.

b) Ýhtiyatî hacze baþlama süresi
MADDE 1365 - (1) Ýcra dairesi, istem üzerine derhal ihtiyatî haczi uygular.
(2) Ýhtiyatî haciz, Ýcra ve Ýflâs Kanununa göre gece ve resmî tatil sayýlan zamanlarda da yapýlýr.
c) Gemiye elkonulmasý ve koruma önlemleri
MADDE 1366 - (1) Ýhtiyatî haczine karar verilen bütün gemiler, bayraðý ve hangi sicile kayýt-

lý olduklarý dikkate alýnmaksýzýn, icra müdürü tarafýndan seferden menedilerek koruma altýna alýnýr.
Geminin ihtiyaten haczedilerek seferden menedildiði, kaptana, malike, malik olmayan donatana ve-
ya bunlarýn bir temsilcisine teblið edilir. Gemi, güvenilir kiþi sýfatýyla kaptana býrakýlýr. Kaptana,
görevi ve Ýcra ve Ýflâs Kanununun 336/a maddesinden doðan sorumluluk da dâhil olmak üzere, ka-
nunî sorumluluklarý hatýrlatýlýr. Gemiye çýkýlmasý olanaðý yoksa, kaptana yapýlacak tebligatlar, ma-
like, malik olmayan donatana veya bunlarýn bir temsilcisine yapýlýr ve gemi güvenilir kiþi sýfatýyla
bunlardan birine býrakýlýr.
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(2) Haczi uygulayan memurun düzenleyeceði ihtiyatî haciz tutanaðýnda, geminin adýyla belir-
tilmesi yeterlidir; deðerinin yazýlmasý gerekmez. Þu kadar ki, taraflardan birinin istemi üzerine, ge-
minin deðeri icra mahkemesince saptanýr; bu saptamaya dosyadan anlaþýlan ilgililer çaðrýlýr.

(3) Ýhtiyatî haciz kararýný icra müdürü derhal, geminin bulunduðu bölgeden sorumlu sahil gü-
venlik komutanlýðýna veya emniyet teþkilâtýna, liman baþkanlýðýna ve gümrük yönetimine bildirir.

(4) Ýhtiyatî haciz kararýný icra müdürü, kararýn uygulanmasýný izleyen ilk iþ gününde geminin
kayýtlý olduðu sicile ve yabancý bayraklý gemilerde, geminin bayraðýný taþýdýðý devletin en yakýn
konsolosluðuna bildirilir.

d) Geminin seferde olmasý
MADDE 1367 - (1) Ýhtiyatî haciz kararý uygulanacaðý sýrada, gemi fiilen hareket etmiþ veya

seferde bulunuyorsa, 1366 ncý maddenin ikinci ilâ dördüncü fýkralarýnda öngörülen iþlemlerden
baþka:

a) Türk Bayraklý gemilerde ihtiyatî haciz kararý, malike, malik olmayan donatana ve borçtan
kiþisel olarak sorumlu bulunan kiþiye teblið edilir ve deniz alacaðý için on gün içinde güvence ve-
rilmesi, aksi hâlde geminin izleyen ilk seferinde icra dairesine teslim olunmasý ihtar olunur, gemi-
nin teslim edilmemesi hâlinde Ýcra ve Ýflâs Kanununun 336/a maddesindeki ceza uygulanýr;

b) Yabancý bayraklý gemilerde, ihtiyatî haciz kararý, sahil güvenlik komutanlýðýnýn yardýmý alý-
narak, gemi Türk karasularýný terkedinceye kadar uygulanabilir.

e) Ýhtiyatî haczin kapsamý, geminin yönetilmesi ve iþletilmesi
MADDE 1368 - (1) Bir geminin ihtiyatî haczi, borçlunun o geminin iþletilmesinden elde etti-

ði geliri ve menfaatleri de kapsar.
(2) Ýcra dairesi, geminin yönetilmesi ve iþletilmesi ile bakýmý ve korunmasý için gerekli her tür-

de önlemi alýr.
7. Ýhtiyatî haciz hakkýnýn kullanýlmasý
MADDE 1369 - (1) Hakkýnda deniz alacaðý ileri sürülen her geminin ihtiyaten haczi;
a) Deniz alacaðý doðduðunda geminin maliki olan kiþi, ihtiyatî haczin uygulandýðý sýrada da bu

borçtan sorumlu olup geminin maliki ise; veya
b) Deniz alacaðý doðduðunda geminin kiracýsý olan kiþi, ihtiyatî haczin uygulandýðý sýrada da

bu borçtan sorumlu olup geminin maliki ise; veya
c) Deniz alacaðý gemi rehni, gemi ipoteði veya gemi üzerinde ayný nitelikteki bir aynî yüküm-

lülük ile güvence altýna alýnmýþ ise; veya
d) Uyuþmazlýk geminin mülkiyetine veya zilyetliðine iliþkin ise; veya
e) Alacak, 1320 nci madde uyarýnca gemi alacaklýsý hakký veriyorsa,
mümkündür.
(2) Birinci fýkrada sayýlanlarýn dýþýndaki gemilerin ihtiyatî haczi; haczin uygulandýðý sýrada ge-

miler bu deniz alacaðýndan dolayý sorumlu olan bir kiþiye ait ise ve alacak doðduðunda bu kiþi,
a) Üzerinde deniz alacaðý doðmuþ olan geminin maliki veya

b) Kiracýsý veya zaman çartereri ya da yolculuk çartereri ise,

mümkündür.
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(3) Geminin mülkiyetine veya zilyetliðine iliþkin uyuþmazlýklarda, sadece bu uyuþmazlýðýn ko-
nusu olan gemi hakkýnda ihtiyatî haciz kararý verilebilir.

8. Geminin serbest býrakýlmasý

a) Geminin deðerinin depo edilmesi

MADDE 1370 - (1) Ýhtiyaten haczolunan gemi, istenildiði zaman icra dairesine teslim edilmek
ve bunu saðlamak amacýyla geminin deðeri depo edilmek veya icra memuru tarafýndan kabul edi-
lecek taþýnmaz rehni, gemi ipoteði veya itibarlý bir banka kefaleti gösterilmek þartýyla borçluya ve
gemi üçüncü kiþi elinde iken ihtiyaten haczolunmuþsa, bir taahhüt senedi alýnarak, bu kiþiye býraký-
labilir.

(2) Geminin, üzerindeki ihtiyatî haciz devam etmek kaydýyla serbest býrakýldýðýnýn, 1366 ncý
maddede sayýlan kurumlara bildirilmesi ve sicildeki ihtiyatî hacze dair kaydýn korunmasý gereklidir.

(3) Ýhtiyatî haczin devamý için açýlan davanýn sonunda, güvencenin alacaklýya ödenmesine ka-
rar verilse bile, güvence olarak yatýrýlan para icra veznesinden çekilene kadar diðer deniz alacaklý-
larý bu Kýsým hükümlerine göre hacze katýlabilir.

(4) 1352 nci maddenin (t) ve (u) bentlerinde sayýlan deniz alacaklarýnýn birinden dolayý ihtiya-
ten haczedilmiþ olan gemi hakkýnda, zilyedi olan kiþinin yeterli güvenceyi vermesi durumunda, ge-
mi bu kiþiye býrakýlabilir.

(5) Bu Kitabýn Yedinci Kýsmý uyarýnca uygulanmasý gereken milletlerarasý sözleþmelerin hü-
kümleri saklýdýr.

b) Ýhtiyatî haczin kaldýrýlmasý

MADDE 1371 - (1) Geminin maliki veya borçlu, geminin deðerini geçmemek kaydýyla, deniz
alacaðýnýn tamamý, faizi ve giderler için yeterli güvence göstererek, ihtiyatî haczin kaldýrýlmasýný
mahkemeden isteyebilir. Takibe baþlandýktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.

(2) Geminin ihtiyatî haczinin kaldýrýldýðýnýn, 1366 ncý maddede sayýlan kurumlara bildirilme-
si ve ihtiyatî hacze dair sicildeki kaydýn silinmesi gereklidir.

(3) Ýhtiyatî haczin devamý için açýlan davanýn sonunda, güvencenin alacaklýya ödenmesine ka-
rar verilmesi durumunda, bu güvence üzerine diðer deniz alacaklýlarý haciz koyduramaz.

c) Taraflarýn anlaþmasý

MADDE 1372 - (1) 1370 ve 1371 inci maddeler uyarýnca verilecek güvencenin tür ve mikta-
rý, alacaklý ile geminin maliki veya maliki olmayan donataný arasýnda serbestçe kararlaþtýrýlabilir.

d) Saklý kalan haklar

MADDE 1373 - (1) Geminin serbest býrakýlmasý için güvence verilmesi, sorumluluðun kabu-
lü veya herhangi bir itiraz ve defiden ya da sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasý hakkýndan vazgeçilme-
si þeklinde yorumlanamaz.

e) Güvencenin deðiþtirilmesi

MADDE 1374 - (1) 1370 ilâ 1372 nci maddeler uyarýnca güvence veren kiþi her zaman, bu gü-
vencenin miktarýnýn azaltýlmasý, türünün deðiþtirilmesi veya iptali için mahkemeye baþvurabilir.



---- 875 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

9. Yeniden veya ayný alacak için ihtiyatî haciz

MADDE 1375 - (1) Gemi, bir deniz alacaðý için, yurtiçinde veya yurtdýþýnda ihtiyaten hacze-
dilmiþ ve serbest býrakýlmýþsa veya o gemiyle ilgili olarak güvence alýnmýþsa, ayný geminin yeniden
veya ayný alacak için ihtiyatî haczi sadece;

a) Elde edilecek toplam güvence miktarýnýn, geminin deðerini aþmamasý þartýyla, ilk güvence-
nin tür veya miktarý yetersiz ise; veya

b) Ýlk güvenceyi vermiþ olan kiþi, kendi borçlarýný kýsmen veya tamamen yerine getirmez ve-
ya yerine getirmekten âciz olursa; veya

c) Ýhtiyaten haczedilen gemi veya ilk güvence;

1. Akla yatkýn sebeplere dayanarak hareket eden alacaklýnýn istemiyle veya onayýyla veya

2. Alacaklýnýn serbest býrakýlmayý engelleyecek akla yatkýn önlemleri alamamasý sebebiyle

serbest býrakýlmýþ ise; veya

d) Yurtdýþýnda verilmiþ bir güvence, fiilen alacaklýnýn emrine hazýr veya alacaklý tarafýndan ser-
bestçe transfer edilemiyorsa,

mümkündür.

(2) Ayný deniz alacaðý için ihtiyatî hacze konu olabilecek baþka bir gemi:

a) Daha önce verilmiþ olan güvencenin tür veya miktarý yetersizse; veya

b) Birinci fýkranýn (b) veya (c) bentleri uygulama alaný buluyorsa,

ihtiyaten haczedilebilir.

(3) Geminin hukuka aykýrý yollarla, ihtiyatî hacizden kurtulmasý veya kaçmasý hâllerinde, ge-
mi, yukarýdaki fýkralar anlamýnda serbest býrakýlmýþ sayýlmaz.

10. Ýhtiyatî haczi tamamlayan iþlemler

MADDE 1376 - (1) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 264 üncü maddesinin birinci ve ikinci fýkrasýnda
öngörülen süreler, gemilerin ihtiyatî haczinde bir ay olarak uygulanýr.

II - Rehinli alacaklarýn takibi

1. Fer’ilik ilkesi

MADDE 1377 - (1) Gemi üzerinde, kanun veya sözleþme uyarýnca doðan veya mahkemece
tesciline karar verilen bütün rehin ve hapis haklarý, güvence altýna alýnan alacaktan ayrý ve baðým-
sýz olarak yargýlama veya icra konusu yapýlamaz.

(2) Alacak, ilâm veya ilâm niteliðindeki belgelerde veya gemi sicil memuru önünde düzenlen-
miþ gemi ipoteði sözleþmesinde belirlenmiþ olmadýkça, rehin veya hapis haklarýnýn paraya çevril-
mesi istenemez.

2. Ýflâs yoluyla takip hakký

MADDE 1378 - (1) Gemi üzerinde, sözleþmesel veya kanunî bir rehin hakký bulunsa bile, ala-
caklý iflâs yoluyla takip yapabilir.
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3. Diðer takip yollarý
MADDE 1379 - Gemi üzerinde kanuni bir hakkýna sahip olan alacaklýlar, haciz yolu ile veya

kambiyo senetleri hakkýndaki özel usullere göre takip yapabilirler; bu takdirde kanunî rehin hakkýn-
dan feragat etmiþ olurlar.

4. Rehinli alacaklýlarýn takip hakký
a) Kanunî rehin hakký sahiplerinin
MADDE 1380 - (1) Gemi alacaklýlarý ile alacaklarý gemi üzerinde hapis hakký ile temin edil-

miþ olan alacaklýlar, ihtiyatî haczi tamamlamak veya alacaðý doðrudan takip etmek için taþýnýr reh-
ninin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilirler. Bu hüküm, Türk ve yabancý bayraklý bütün ge-
milere uygulanýr.

b) Ýpotek sahiplerinin
MADDE 1381 - (1) Sözleþmesel veya kanunî gemi ipoteði alacaklýlarý, ipoteðin paraya çevril-

mesi yoluyla takip yapabilirler. Bu hüküm, Türk ve yabancý bayraklý bütün gemilere uygulanýr.
III. Cebrî satýþ
1. Haciz
MADDE 1382 - (1) Türk ve yabancý bayraklý bütün gemilerin icra yoluyla haczinde, ihtiyatî

hacze iliþkin 1364 ilâ 1368 inci maddeler uygulanýr.
(2) Gemilerin icra yoluyla haczinde, alacaðýn 1352 nci maddede sayýlan deniz alacaklarýndan

olmasý þartý aranmaz.
2. Paraya çevirme
MADDE 1383 - (1) Bir sicile kayýtlý olan Türk ve yabancý bayraklý gemiler, Ýcra ve Ýflâs Kanu-

nunun taþýnmazlarýn satýþýna iliþkin hükümlerine göre, bir sicile kayýtlý olmayan Türk ve yabancý
bayraklý gemiler ise, ayný Kanunun taþýnýrlarýn satýþýna iliþkin hükümleri uyarýnca paraya çevrilirler.

3. Yabancý sicile kayýtlý gemilerin satýþý için hazýrlýklar
MADDE 1384 - (1) Yabancý bir sicile kayýtlý geminin satýþý istenildiðinde, icra müdürü, o ge-

minin bayraðýný taþýdýðý devletin konsolosluðuna bu hususu bildirir ve yükümlülükler listesinin ha-
zýrlanmasýný gerçekleþtirmek için geminin sicil kaydýný ister. Alacaklý dahi, sicil kaydýnýn onaylý bir
suretini icra dairesine sunabilir. Bu durumda, hangi kayýt önce gelirse, liste o kayda göre hazýrlanýr.

(2) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 126 ncý maddesi uyarýnca yapýlacak ilânýn, icra müdürü veya ilgi-
liler tarafýndan,

a) Geminin kayýtlý olduðu sicil Devletinde, gemi sicilini tutmakla yükümlü olan makama,
b) Tescil edilmiþ sözleþmesel rehin alacaklýlarýna,
c) Ýcra dairesine bildirilmiþ olmalarý kaydýyla kanunî rehin alacaklýlarýna,
d) Geminin sicile kayýtlý malikine,
bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafýndan karþýlanmak þartýyla tirajý ellibin üzerinde olan ve si-

cilin fiilen tutulduðu ülke düzeyinde daðýtýmý yapýlan gazetelerden biriyle ilân edilmesi zorunludur.
(3) Ýkinci fýkrada belirtilen yazýlý bildirim, iadeli taahhütlü mektupla, bildirimin muhataba ulaþ-

týðýný doðrulayan elektronik iletiþim araçlarýyla veya baþkaca uygun bir yol ve araçla yapýlýr.
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4. Artýrmanýn ilâný
MADDE 1385 - (1) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 126 ncý maddesi uyarýnca yapýlacak ilân, tirajý el-

libin üzerinde olan ve yurt düzeyinde daðýtýmý yapýlan gazetelerden biriyle ve ayrýca yurtdýþýnda
dünya çapýnda daðýtýmý yapýlan denizcilikle ilgili günlük bir gazetede yayýnlanýr.

(2) Ýlânda, ipotek alacaklýsýnýn onayýyla alýcý tarafýndan yüklenilenler dýþýnda, geminin bütün
aynî ve kiþisel haklardan, külfetlerden ve sýnýrlardan kurtarýlmýþ olarak satýlacaðý bildirilir.

5. Zamanýndan önce satýþ
MADDE 1386 - (1) Türk ve yabancý bayraklý gemilerde, malik ayný zamanda deniz alacaðýnýn

kiþisel borçlusu ise, malikin istemiyle de satýþ yapýlabilir.

(2) Geminin deðeri hýzla düþer veya korunmasý fazlasýyla giderli olur, özellikle de yeni gemi
alacaklarýnýn doðmasýna veya sayýlarýnýn artmasýna yolaçarsa, icra müdürü veya alacaklý, ihtiyaten
veya icra yoluyla haczedilmiþ olan Türk veya yabancý bayraklý geminin zamanýndan önce satýlma-
sý için icra mahkemesine baþvurabilir. Ýcra mahkemesi, dosyadan anlaþýlan ilgililerin görüþünü al-
dýktan sonra bu hususu karara baðlar. Bu karara karþý kanun yolu açýktýr. Baþvurulan mahkeme bu
baþvuruyu öncelikle inceler. Kanun yoluna baþvurma, satýþ kararýnýn uygulanmasýný durdurur.

(3) Gemi veya içindeki eþya; insan, eþya ve çevre güvenliði açýsýndan tehlike gösterirse, icra
müdürü veya liman baþkaný, ihtiyaten veya icra yoluyla haczedilmiþ olan Türk veya yabancý bay-
raklý geminin vaktinden evvel satýlmasý için icra mahkemesine baþvurabilir. Bu baþvuru hakkýnda
ikinci fýkra hükümleri uygulanýr; ancak, kanun yoluna baþvurma, satýþ kararýnýn uygulanmasýný dur-
durmaz.

(4) Ýcra müdürlüðü satýþ bedelini, hak sahipleri adýna, üçer aylýk vadeli hesaba dönüþtürülerek, pay-
laþtýrma aþamasýna kadar nemalandýrmak amacýyla icra mahkemesince belirlenecek bankaya yatýrýr.

6. Pazarlýk suretiyle satýþ
MADDE 1387 - (1) Bütün ilgililer ister veya önceki maddede gösterilen hâller gerçekleþirse,

gemi pazarlýk suretiyle satýlabilir.

7. Satýþ ve ihalenin sonucu
MADDE 1388 - (1) Alýcý, icra dairesi tarafýndan gemi kendisine ihale edildiði veya satýldýðý

anda, geminin mülkiyetini iktisap eder.

(2) Satýþ bedeli icra dairesine ödendiði anda, ipotek alacaklýsýnýn onayýyla alýcý tarafýndan yük-
lenilenler dýþýnda, gemi üzerindeki bütün aynî ve kiþisel haklar, külfetler ve sýnýrlandýrmalar sona
erer.

(3) Bu madde, bayraðý ve sicile kayýtlý olup olmadýðý dikkate alýnmaksýzýn bütün gemiler hak-
kýnda geçerlidir.

8. Sýra cetveli
a) Ýlkeler
MADDE 1389 - (1) Türk veya yabancý bayraklý bir gemi, cebrî icra yoluyla satýldýðýnda, satýþ

tutarý bütün alacaklýlarýn alacaðýný ödemeye yetmezse, icra dairesi, alacaklýlarýn bir sýra cetvelini
yapar. Alacaklar bu cetvele 1390 ilâ 1397 nci maddelerde belirtilen sýra ile kaydedilir.
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(2) Bir donatanýn iflâsý hâlinde birden çok gemisi paraya çevrilirse, 1390 ilâ 1397 nci madde-
lerde belirtilen sýralama her gemi için ayrý ayrý yapýlýr ve o sýraya göre ödemede bulunulur.

(3) Bir sýradaki alacaklýlar, alacaklarýný tamamen almadýkça, sonra gelen sýradaki alacaklýlara
ödemede bulunulmaz.

(4) Sýra cetvelinin birinci ilâ yedinci sýralarýna kabul edilen alacaklýlar, alacaklarýnýn tamamýný
tahsil edemezse, borçlunun kalan malvarlýðýna müracaat ederken bir öncelikten yararlanamazlar.

b) Birinci sýra

MADDE 1390 - (1) Sýra cetvelinin birinci sýrasýna, geminin haczi tarihinden ödemelerin yapýl-
dýðý tarihe kadar,

a) Geminin haczinden, hacizde geçen süre boyunca geminin bakýmý ve korunmasýyla gemi
adamlarýnýn geçimlerinden, geminin paraya çevrilmesinden, satýþ tutarýnýn paylaþtýrýlmasýndan do-
ðan giderler ve harcamalar,

b) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde sayýlan alacaklardan hacizde geçen süre-
ye iliþkin olanlar

kaydedilir.

(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklarýn sahipleri, kendi aralarýnda eþit hakký haizdir.

c) Ýkinci sýra

MADDE 1391 - (1) Sýra cetvelinin ikinci sýrasýna, satýlan gemi karaya oturmuþ veya batmýþ
iken, seyrüsefer güvenliði veya deniz çevresinin korunmasý amacýyla kamu kurumlarý tarafýndan
kaldýrýlmýþsa, bu kaldýrmanýn giderleri kaydedilir.

d) Üçüncü sýra

MADDE 1392 - (1) Sýra cetvelinin üçüncü sýrasýna, 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ
(e) bentlerinde düzenlenmiþ olan gemi alacaklýlarýndan 1390 ýncý maddeye girmeyenler kaydedilir.

(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklar, 1324 üncü maddede gösterilen sýraya tâbidir.

e) Dördüncü sýra

MADDE 1393 - (1) Sýra cetvelinin dördüncü sýrasýna, gemi, cebrî icra yoluyla satýþ sýrasýnda
bir tersanenin zilyetliðinde bulunuyorsa, tersane sahibinin, 1013 üncü madde uyarýnca kanunî ipo-
tekle veya Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesi uyarýnca hapis hakkýyla güvence altýna alýn-
mýþ alacaklarý kaydedilir.

f) Beþinci sýra

MADDE 1394 - (1) Sýra cetvelinin beþinci sýrasýna, gümrük vergisi ve gelir vergisi gibi Dev-
lete ödenmesi gerekli, belli eþyadan ve gelirlerden alýnacak vergiler kaydedilir.

g) Altýncý sýra

MADDE 1395 - (1) Sýra cetvelinin altýncý sýrasýna, sözleþmesel veya kanunî bir rehin hakký ile
güvence altýna alýnmýþ olup da 1390 ilâ 1394 üncü maddelere girmeyen alacaklar kaydedilir.

(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklar, her alacaðý güvence altýna alan rehin hakkýný düzenleyen
kanunda gösterilen sýraya tâbidir.
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h) Yedinci sýra
MADDE 1396 - (1) Sýra cetvelinin yedinci sýrasýna, 1352 nci maddede sayýlan deniz alacakla-

rýndan 1390 ilâ 1395 inci maddelere girmeyen alacaklar kaydedilir.
(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklarýn sahipleri, kendi aralarýnda eþit hakký haizdir.
i) Sekizinci sýra
MADDE 1397 - (1) Sýra cetvelinin sekizinci sýrasýna, Ýcra ve Ýflâs Kanununun 206 ncý madde-

sinin dördüncü fýkrasýnda sýralanan alacaklar kaydedilir.
(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklarýn sahipleri, kendi aralarýnda eþit hakký haizdir.
D) Eþya hakkýnda
I - Hapis hakký için defter tutulmasý
MADDE 1398 - (1) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 270 ve 271 inci maddeleri, bu Kanun hükümleri

uyarýnca eþya üzerinde doðan hapis hakkýnýn paraya çevrilmesinde de uygulanýr.
(2) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 270 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda öngörülen süre, eþya üze-

rinde doðan hapis haklarýnýn paraya çevrilmesinde onbeþ gündür.
(3) Eþya üzerinde doðan hapis haklarý, güvence altýna alýnan alacaktan ayrý ve baðýmsýz olarak

yargýlama veya icra konusu yapýlamaz.
II - Ýlâmlý icra
MADDE 1399 - (1) Hapis hakkýyla güvence altýna alýnan alacak, bir ilâma veya ilâm niteliðin-

deki belgeye dayanýyorsa, alacaklý, defterin tutulmasýndan baþlayarak onbeþ gün içinde taþýnýr reh-
ninin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlý takip yapar. Þu kadar ki, takip konusu ilâmda veya ilâm ni-
teliðindeki belgede hapis hakký da belirtilmemiþse, borçlu hapis hakkýna itiraz edebilir. Bu durum-
da, Ýcra ve Ýflâs Kanununun 147 nci maddesinin ikinci bendi uygulanýr.

III - Ýlâmsýz icra
MADDE 1400 - (1) Hapis hakkýyla güvence altýna alýnan alacak, bir ilâma veya ilâm niteliðin-

deki belgeye dayanmýyorsa, alacaklý, defterin tutulmasýndan baþlayarak onbeþ gün içinde taþýnýr reh-
ninin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsýz takip yapar. Borçlu, alacaða veya hapis hakkýna veya her iki-
sine birden itiraz edebilir. Bu itiraz hakkýnda Ýcra ve Ýflâs Kanununun 147 nci maddesi uygulanýr.

ALTINCI KÝTAP
Sigorta Hukuku
BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Sigorta sözleþmesi
I - Temel kavramlar
1. Taným
MADDE 1401 - (1) Sigorta öyle bir sözleþmedir ki, bununla sigortacý bir prim karþýlýðýnda,

bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uðratan tehlikenin (rizikonun) meydana gel-
mesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya bir kaç kimsenin hayat süreleri sebebiyle ya da
hayatlarýnda gerçekleþen bazý olaylar dolayýsýyla bir para ödemeyi veya diðer edimlerde bulunmayý
yükümlenir.
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(2) Ruhsatsýz bir þirket ile, onun bu durumunu bilerek yapýlan sigorta sözleþmeleri hakkýnda
Borçlar Kanununun 504 ve 505 inci maddeleri uygulanýr. Türkiye’de yerleþik olmayan sigorta þir-
ketleriyle kurulan sigorta sözleþmeleri bu hükümden ayrýktýr.

2. Karþýlýklý sigorta

MADDE 1402 - (1) Birden çok kiþinin birleþerek, içlerinden herhangi birinin, belli bir riziko-
nun gerçekleþmesi durumunda doðacak zararlarýný tazmin etmeyi borçlanmalarý karþýlýklý sigorta-
dýr. Karþýlýklý sigorta faaliyeti ancak kooperatif þirket þeklinde yürütülebilir.

3. Reasürans (tekrar sigorta)

MADDE 1403 - (1) Sigortacý, sigorta ettiði menfaati, dilediði þartlarla, tekrar sigorta ettirebilir.

(2) Reasürans, sigortacýnýn, sigorta ettirene karþý borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldýrmaz;
sigorta ettirene, tekrar sigorta yapana karþý, doðrudan dava açmak ve istemde bulunma haklarýný
vermez.

4. Geçerli olmayan sigorta

MADDE 1404 - (1) Sigorta ettirenin veya sigortalýnýn, kanunun emredici hükümlerine, ahlâka,
kamu düzenine, kiþilik haklarýna aykýrý bir fiilinden doðabilecek bir zararýný güvence altýna almak
amacýyla sigorta yapýlamaz.

II - Hükümler

1. Sözleþmenin kurulmasý sýrasýnda susma

MADDE 1405 - (1) Sigortacý ile sigorta sözleþmesi yapmak isteyen kiþinin, sözleþmenin ku-
rulmasý için verdiði teklifnâme, teklifnâme tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmemiþse si-
gorta sözleþmesi kurulmuþ sayýlýr.

(2) Teklifnâmenin verilmesi sýrasýnda yapýlmýþ ödemeler, sözleþmenin kurulmasýndan sonra
prim olarak kabul edilir veya ilk prime sayýlýr. Bu ödemeler, sözleþme kurulmadýðý takdirde, kesin-
ti yapýlmadan, faiziyle birlikte geri verilir.

(3) 1481 inci madde hükmü saklýdýr.

2. Temsil

a) Genel olarak

MADDE 1406 - (1) Bir kiþi, diðer bir kiþinin adýna onu temsilen sigorta sözleþmesini yapabi-
lir; temsilci yetkisiz ise, ilk sigorta döneminin primlerinden sorumlu olur.

(2) Adýna sigorta sözleþmesi yapýlan kiþi, rizikonun gerçekleþmesinden önce veya 1458 inci
madde hükmü saklý kalmak üzere, riziko gerçekleþince de, sözleþmeyi sonradan onayabilir.

(3) Baþkasýnýn adýna kurulduðu anlaþýlmayan veya yetkisiz kurulan sözleþme, menfaati bulun-
masý þartýyla, temsilci adýna yapýlmýþ sayýlýr.

b) Talimat bulunmamasý

MADDE 1407 - (1) Temsilci, sigorta ettiren tarafýndan, sigorta þartlarýyla ilgili herhangi bir ta-
limat verilmemiþse, sigorta sözleþmesini, sözleþmenin yapýldýðý yerdeki mûtad þartlara göre kurar.
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3. Sigorta menfaatinin yokluðu
MADDE 1408 - (1) Sigorta sözleþmesinin kurulmasý anýnda, sigortalanan menfaat mevcut de-

ðilse, sigorta sözleþmesi geçersizdir. Kurulma sýrasýnda varolan menfaat, sözleþmenin süresi içinde
ortadan kalkarsa, sözleþme o anda geçersiz olur.

(2) 1470 inci madde hükmü saklýdýr.
4. Sigortanýn kapsamý
MADDE 1409 - (1) Sigortacý, sözleþmede öngörülen rizikonun gerçekleþmesinden doðan za-

rardan veya bedelden sorumludur.
(2) Sözleþmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazýlarýnýn sigorta kapsamý dýþýn-

da kaldýðýný ispat yükü sigortacýya aittir.
5. Sigorta süresi
MADDE 1410 - (1) Süre, sözleþmeyle kararlaþtýrýlmamýþ ise, taraf iradeleri, yerel teamül ile

hâl ve þartlar gözönünde bulundurularak, mahkemece belirlenir.
6. Sigorta dönemi
MADDE 1411 - (1) Prim daha kýsa zaman dilimlerine göre hesaplanmamýþ ise, bu Kanuna gö-

re sigorta dönemi bir yýldýr.
7. Sigorta ettiren dýþýndakilerin bilgisi ve davranýþý
MADDE 1412 - (1) Kanunda sigorta ettirenin bilgisine ve davranýþýna hukukî sonuç baðlanan

durumlarda, sigortadan haberi olmasý þartý ile, sigortalýnýn, temsilci söz konusu ise temsilcinin, can
sigortalarýnda da lehdarýn bilgisi ve davranýþý da dikkate alýnýr.

8. Fesih ve cayma
a) Olaðanüstü durumlarda fesih
MADDE 1413 - (1) Sigortacýnýn, konkordato ilân etmesi, ilgili sigorta dalýna iliþkin ruhsatýnýn

iptâl edilmesi veya sözleþme yapma yetkisinin kaldýrýlmasý gibi hâllerde; sigorta ettiren, bu olgula-
rý öðrendiði tarihten itibaren bir ay içinde sigorta sözleþmesini feshedebilir.

(2) Primlerin tamamýný ödememiþken sigorta ettiren konkordato ilân etmiþse, sigortacý, bunu
öðrendiði tarihten itibaren, bir aylýk bildirim süresine uyarak, sigorta sözleþmesini feshedebilir.

(3) Zorunlu sigortalar ile prim ödemesinden muaf hâle gelmiþ can sigortalarýna ikinci fýkra uy-
gulanmaz.

b) Sigorta priminin arttýrýlmasýnda fesih
MADDE 1414 - (1) Sigortacý, sigorta güvencesinin kapsamýnda deðiþiklik yapmadan, ayarla-

ma þartýna dayanarak primi yükseltirse, sigorta ettiren, sigortacýnýn bildirimini aldýðý tarihten itiba-
ren bir ay içinde sözleþmeyi feshedebilir.

c) Kýsmî fesih ve cayma
MADDE 1415 - (1) Sigortacýnýn sigorta sözleþmesini, bazý hükümlerine özgüleyerek feshet-

mesi veya ondan caymasý haklý sebeplere dayanýyorsa sigortacýnýn sözleþmeyi geri kalan hükümler-
le, ayný þartlarla yapmayacaðý durumdan anlaþýlýyorsa, sigortacý sözleþmenin tamamýný feshedebilir
veya ondan cayabilir.
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(2) Sigortacý sözleþmeyi kýsmen feshetmiþ veya ondan caymýþsa, sigorta ettiren sözleþmenin
tamamýný feshedebilir veya ondan cayabilir.

9. Tebliðler ve bildirimler
MADDE 1416 - (1) Sigorta ettiren tarafýndan yapýlacak tebliðler ve bildirimler sigortacýya ve-

ya sözleþmeyi kuran acenteye; sigortacý tarafýndan yapýlan tebliðler ve bildirimler ise, sigorta etti-
renin veya gerektiðinde sigortalýnýn ya da lehdarýn sigortacýya bildirilmiþ son adreslerine yapýlýr.

10. Olaðanüstü durumlar
a) Taraflarýn aczi, takibin semeresiz kalmasý
MADDE 1417 - (1) Sigorta ettiren, aciz hâline düþen veya hakkýnda yapýlan takip semeresiz

kalan sigortacýdan, taahhüdünün yerine getirileceðine iliþkin güvence isteyebilir. Bu istemden itiba-
ren bir hafta içinde güvence verilmemiþ ise sigorta ettiren sözleþmeyi feshedebilir.

(2) Primin ödenmesinden önce acze düþen, iflâs eden veya hakkýnda yapýlan takip semeresiz
kalan sigorta ettirene, sigortacýnýn istemiyle, ayný þartlarla, birinci fýkra hükmü uygulanýr.

b) Sigortacýnýn iflâsý
MADDE 1418 - (1) Sigortacýnýn iflâsý hâlinde sigorta sözleþmesi sona erer. Sigortacýnýn

iflâsýndan önce ödenmeyen tazminatlar, özel hükümler saklý kalmak kaydýyla, önce Sigorta Mura-
kabe Kanunu gereðince sigortacý tarafýndan ayrýlmasý gereken teminatlardan, sonra iflâs masasýn-
dan karþýlanýr.

(2) Hak sahipleri iflâs masasýna Ýcra ve Ýflâs Kanununun 206 ncý maddesinin dördüncü fýkra-
sýnda düzenlenen üçüncü sýrada katýlýr.

11. Prim iadesi
MADDE 1419 - (1) Sigorta sözleþmesi sona erdiði takdirde, Kanunda aksi öngörülmemiþse,

iþlemeyen günlere ait ödenmiþ primler sigorta ettirene geri verilir.

12. Zamanaþýmý
MADDE 1420 - (1) Sigorta sözleþmesinden doðan bütün istemler, alacaðýn muaccel olduðu ta-

rihten baþlayarak iki yýl ve 1482 nci madde hükmü saklý kalmak üzere, sigorta tazminatýna ve si-
gorta bedeline iliþkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleþtiði tarihten itibaren altý yýl geçmekle
zamanaþýmýna uðrar.

(2) Diðer kanunlardaki hükümler saklýdýr.

III - Taraflarýn borç ve yükümlülükleri
1. Sigortacýnýn borç ve yükümlülükleri
a) Rizikoyu taþýma yükümlülüðü
aa) Genel olarak
MADDE 1421 - (1) Aksine sözleþme yoksa, sigortacýnýn sorumluluðu primin veya ilk taksidi-

nin ödenmesi ile baþlar; kara ve denizde eþya taþýma iþlerine iliþkin sigortalarda, sigortacý sözleþ-
menin kurulmasýyla sorumlu olur.

(2) 1430 uncu madde hükmü saklýdýr.
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bb) Ýmkânsýzlýk
MADDE 1422 - (1) Sigortacýnýn sorumluluðu baþlamadan, sigorta ettirenin, sigortalýnýn ve can

sigortalarýnda ayrýca lehdarýn, filleri ve etkileri olmaksýzýn rizikonun gerçekleþmesi imkânsýzlaþ-
mýþsa, sigortacý prime hak kazanamaz.

b) Aydýnlatma yükümlülüðü
MADDE 1423 - (1) Sigortacý ve acentesi sigorta sözleþmesinin kurulmasýndan önce, yapýlacak

sözleþmeye iliþkin tüm önemli bilgileri, sigortalýnýn haklarýný, Borçlar Kanununun 107 nci madde-
sinin uygulanmasý öngörülmüþse bunu, sigorta ettirene yazýlý olarak bildirir; ayrýca, poliçeden ba-
ðýmsýz olarak sözleþme süresince, sigorta iliþkisi bakýmýndan önemli sayýlabilecek olaylarý ve geliþ-
meleri sigortalýya yazýlý olarak açýklar.

(2) Aydýnlatma açýklamasýnýn verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleþmenin kurulmasýna
ondört gün içinde itiraz etmemiþse, sözleþme poliçede yazýlý þartlarla kurulmuþ olur. Aydýnlatma
açýklamasýnýn verildiðinin ispatý sigortacýya aittir.

(3) Hazine Müsteþarlýðý, çeþitli ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliði’nin düzenlemelerini dik-
kate alarak, tüketiciyi aydýnlatma açýklamasýnýn þeklini ve içeriðini belirler.

c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüðü
aa) Genel olarak
MADDE 1424 - (1) Sigortacý; sigorta sözleþmesi kendisi veya acentesi tarafýndan kurulmuþsa,

sözleþmenin kurulmasýndan itibaren yirmidört saat, diðer hâllerde onbeþ gün içinde, yetkililerce im-
zalanmýþ bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacý poliçenin geç verilmesinden
doðan zarardan sorumludur.

(2) Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe ve-
rilmesini sigortacýdan isteyebilir.

(3) Poliçenin verilmediði hâllerde, sözleþmenin ispatý genel hükümlere tâbidir.
bb) Ýçerik
MADDE 1425 - (1) Sigorta poliçesi, taraflarýn haklarýný, temerrüde iliþkin hükümler ile genel

ve varsa özel þartlarý içerir, rahat ve kolay okunacak biçimde düzenlenir.
(2) Poliçenin ve zeyilnâmenin eklerinin içeriði teklifnâmeden veya kararlaþtýrýlan hükümlerden

farklýysa, anýlan belgelerde yer alýp teklifnameden deðiþik olan ve sigorta ettirenin, sigortalýnýn ve
lehdarýn aleyhine öngörülmüþ bulunan hükümler geçersizdir.

(3) Kanunlarda aksine hüküm bulunmadýkça, genel þartlarda sigorta ettirenin, sigortalýnýn veya
lehdarýn lehine olan bir deðiþiklik hemen ve doðrudan uygulanýr. Ancak, bu deðiþiklik ek prim alýn-
masýný gerektiriyorsa, sigortacý deðiþiklikten itibaren sekiz gün içinde prim farký isteyebilir. Ýstenilen
prim farkýnýn sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleþme eski genel þartlarla devam eder.

d) Giderleri ödeme borcu
MADDE 1426 - (1) Sigortacý, sigorta ettiren, sigortalý ve lehdar tarafýndan, rizikonun, tazmi-

natýn yahut bedel ödeme borcunun kapsamýnýn belirlenmesi amacýyla yapýlan akla yatkýn giderleri,
bunlar faydasýz kalmýþ olsalar bile, ödemek zorundadýr.

(2) Eksik sigortanýn yapýldýðý hâllerde 1462 nci madde hükmü kýyas yolu ile uygulanýr.



---- 884 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

e) Tazminat ödeme borcu
aa) Genel olarak
MADDE 1427 - (1) Aynen tazmine iliþkin sözleþme yoksa sigorta tazminatý nakden ödenir.
(2) Sigorta tazminatý veya bedeli, rizikonun gerçekleþmesinin ardýsýra ve sigortacýnýn edimine

iliþkin araþtýrmalar bitince ve her hâlde 1446 ncý maddeye göre yapýlacak bildirimden otuz gün son-
ra muaccel olur. Can sigortalarý için bu süre onbeþ gündür. Sigortacýya yüklenemeyen bir kusurdan
dolayý inceleme gecikmiþ ise süre iþlemez.

(3) Araþtýrmalar, 1446 ncý maddeye göre yapýlacak bildirimden baþlayarak üç ay içinde tamam-
lanmamýþsa; sigortacý, tazminata veya bedele sayýlýp düþülmek üzere, poliçe bedelinin yüzde yirmibe-
þini avans olarak öder. Kýsmî hasar hâlinde ve eksik sigortada avans poliçe bedelinin yüzde onbeþidir.

(4) Borç muaccel olunca, sigortacý ihtara gerek kalmaksýzýn temerrüde düþer.
(5) Sigortacýnýn temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasýný öngören sözleþmeler geçersizdir.
bb) Kýsmî tazminat ödemeleri
MADDE 1428 - (1) Sorumluluk sigortasý dýþýndaki sigortalarda, aksine sözleþme yoksa, sigor-

ta süresi içinde yapýlan kýsmî tazminat ödemeleri sigorta bedelinden düþülür.
(2) Kýsmî zarar hâllerinde taraflar sigorta sözleþmesini feshedebilirler. Ancak, sigortacý fesih

hakkýný, kýsmî tazminat ödemesinden sonra kullanabilir.
cc) Rizikonun gerçekleþmesinde kusur
MADDE 1429 - (1) Sigortacý, aksine sözleþme yoksa, sigorta ettirenin, sigortalýnýn, lehdarýn

ve bunlarýn, hukuken fiillerinden sorumlu bulunduklarý kiþilerin kusurlarýndan kaynaklanan zarar-
larý tazmin ile yükümlüdür. Sigorta ettiren, sigortalý ve tazminat ödenmesini saðlamak amacýyla
bunlarýn hukuken fiillerinden sorumlu olduklarý kiþiler, rizikonun gerçekleþmesine kasten sebep ol-
duklarý takdirde, sigortacý tazminat borcundan kurtulur ve aldýðý primleri geri vermez.

(2) 1495, 1503 ve 1504 üncü maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.
2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri
a) Prim ödeme borcu
aa) Genel olarak
MADDE 1430 - (1) Sigorta ettiren, sözleþmeyle kararlaþtýrýlan primi ödemekle yükümlüdür.

Aksine sözleþme yoksa sigorta primi peþin ödenir. Özel kanunlardaki hükümler saklýdýr.
(2) Sigorta primi nakden ödenir. Ýlk taksidin nakden ödenmesi þartýyla, sonraki primler için

kambiyo senedi verilebilir; bu hâlde, ödeme kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleþir.
(3) Sigorta ettiren, sigortacýnýn sorumluluðu baþlamadan önce, kararlaþtýrýlmýþ primin yarýsýný

ödeyerek sözleþmeden cayabilir. Sözleþmeden kýsmî cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yü-
kümlü olduðu prim, cayýlan kýsma iliþkin primin yarýsýdýr.

bb) Ödeme zamaný
MADDE 1431 - (1) Sigorta priminin tamamýnýn taksitle ödenmesi kararlaþtýrýlmýþsa, ilk taksi-

din sözleþme yapýlýr yapýlmaz ve poliçenin teslimi karþýlýðýnda ödenmesi gerekir. Karada ve deniz-
de eþya taþýma iþlerine iliþkin sigortalarda sigorta primi, poliçe henüz düzenlenmemiþ olsa bile, söz-
leþmenin kurulduðu anda ödenir.
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(2) Ýzleyen taksitlerin ödeme zamaný, miktarý ve priminin vadesinde ödenmemesinin sonuçla-
rý, poliçe ile birlikte yazýlý olarak sigorta ettirene bildirilir veya bu þartlar poliçe üzerine yazýlýr.

(3) Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaþtýrýldýðý hâllerde, riziko gerçekleþince, öde-
necek tazminata veya bedele iliþkin primlerin tümü muaccel olur.

(4) Baþkasý lehine yapýlan sigortada, prim borcu için sigorta ettirenin aleyhine yapýlan takip se-
meresiz kalmýþsa, zarar sigortalarýnda sigortalý, can sigortalarýnda lehdar, bu durumun sigortacý ta-
rafýndan kendilerine bildirilmesi hâlinde, primi ödemeyi üstlenirlerse sözleþme bu kiþilerle devam
eder; aksi hâlde, sigortacý sigorta ettirene karþý haiz olduðu haklarý kullanýr.

(5) Sigortacý prim alacaðýný, 1480 inci madde hükmü saklý kalmak üzere ödenecek tazminattan
veya bedelden düþebilir. Bu hâlde, Borçlar Kanununun 111 inci maddesi hükmü sigorta sözleþme-
leri hakkýnda uygulanmaz.

cc) Ödeme yeri

MADDE 1432 - (1) Sigorta primi, sigorta ettirenin, sözleþmede gösterilen adresinde ödenir.
Sözleþmede baþka bir ödeme yeri gösterilmiþ olmasýna raðmen, sigorta primi fiilen sigorta ettirenin
gösterdiði adreste ödenegelmekte ise, bu ödeme yerine iliþkin söz konusu þart yok sayýlýr.

dd) Primin Ýndirilmesi

MADDE 1433 - (1) Primi etkileyen sebeplerde, rizikonun hafiflemesini gerektiren deðiþiklik-
ler meydana gelmiþse, prim indirilir ve gereðinde geri verilir.

(2) Sözleþmede öngörülen yüksek primin, sigorta ettirenin, rizikoyu aðýrlaþtýran sebeplere iliþ-
kin olarak bildirdiði hususlardaki yanýlmalardan kaynaklanmasý hâlinde birinci fýkra hükmü
geçerlidir.

ee) Temerrüt

MADDE 1434 - (1) 1431 inci maddeye uygun olarak istenilen sigorta primini ödemeyen sigor-
ta ettiren mütemerrit olur.

(2) Ýlk taksidi veya tamamý bir defada ödenmesi gereken prim, zamanýnda ödenmemiþse, sigor-
tacý, ödeme yapýlmadýðý sürece, sözleþmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, vadeden baþlar. Prim
alacaðýnýn, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiþ olmasý
hâlinde, sözleþmeden cayýlmýþ olunur.

(3) Ýzleyen primlerden herhangi biri zamanýnda ödenmez ise, sigortacý sigorta ettirene, noter
aracýlýðý veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi
hâlde, süre sonunda, sözleþmenin feshedilmiþ sayýlacaðýný ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç
ödenmemiþ ise sigorta sözleþmesi feshedilmiþ olur. Sigortacýnýn, sigorta ettirenin temerrüdü nede-
niyle Borçlar Kanunundan doðan diðer haklarý saklýdýr.

(4) Bir sigorta dönemi içinde sigorta ettirene iki defa ihtar gönderilmiþse sigortacý, sigorta dö-
neminin sonunda hüküm doðurmak üzere sözleþmeyi feshedebilir. Can sigortalarýnda indirime iliþ-
kin hükümler saklýdýr.

(5) Þartlarýn gerçekleþmesi hâlinde Borçlar Kanununun 107 nci maddesi hükmü uygulanýr.
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b) Beyan yükümlülüðü
aa) Sözleþmenin kurulmasýnda
aaa) Genel olarak
MADDE 1435 - (1) Sigorta ettiren sözleþmenin kurulmasý sýrasýnda bildiði veya bilmesi gere-

ken tüm önemli hususlarý sigortacýya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacýya bildirilmeyen, eksik ve-
ya yanlýþ bildirilen hususlar, sözleþmenin yapýlmamasýný veya deðiþik þartlarda yapýlmasýný gerek-
tirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacý tarafýndan yazýlý veya sözlü olarak sorulan husus-
lar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayýlýr.

bbb) Yazýlý sorular
MADDE 1436 - (1) Sigortacý sigorta ettirene, cevaplamasý için sorular içeren bir liste vermiþ-

se, sunulan listede yer alan sorular dýþýnda kalan hususlara iliþkin olarak sigorta ettirene hiçbir so-
rumluluk yüklenemez; meðerki, sigorta ettiren önemli bir hususu kötüniyetle saklamýþ olsun.

(2) Sigortacý, liste dýþýnda öðrenmek istediði hususlar varsa, bunlar hakkýnda da soru sorabi-
lir. Sözkonusu sorularýn da yazýlý ve açýk olmalarý gerekir. Sigorta ettiren bu sorularý cevaplamakla
yükümlüdür.

ccc) Baðlantý
MADDE 1437 - (1) Tazminat ve bedel ödemelerinde, bildirilmeyen veya yanlýþ bildirilen bir

husus ile rizikonun gerçekleþmesi arasýndaki baðlantý, 1439 uncu maddede öngörülen kurallar uya-
rýnca dikkate alýnýr.

ddd) Sigortacý tarafýndan gerçek durumun bilinmesi
MADDE 1438 - (1) Bildirilmeyen veya yanlýþ bildirilen bir hususun ya da olgunun gerçek du-

rumu sigortacý tarafýndan biliniyorsa, sigortacý beyan yükümlülüðünün ihlâl edilmiþ olduðunu ileri
sürerek sözleþmeden cayamaz. Ýspat yükü sigorta ettirene aittir.

eee) Yaptýrým
MADDE 1439 - (1) Sigortacý için önemli olan bir husus bildirilmemiþ veya yanlýþ bildirilmiþ

olduðu takdirde, sigortacý 1440 ýncý maddede belirtilen süre içinde sözleþmeden cayabilir veya prim
farký isteyebilir. Ýstenilen prim farkýnýn sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleþmeden ca-
yýlmýþ kabul olunur. Önemli olan bir hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu öðrenilememiþ olma-
sý veya sigorta ettiren tarafýndan önemli sayýlmamasý durumu deðiþtirmez.

(2) Rizikonun gerçekleþmesinden sonra, sigorta ettirenin kusuru ile beyan yükümlülüðü ihlâl
edildiði takdirde, bu ihlâl tazminatýn veya bedelin miktarýna yahut rizikonun gerçekleþmesine etki
edebilecek nitelikte ise, kusurun derecesine göre tazminattan indirim yapýlýr. Sigorta ettirenin kusu-
ru kast derecesinde ise, beyan yükümlülüðünün ihlâli ile gerçekleþen riziko arasýnda baðlantý varsa,
sigortacýnýn tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; baðlantý yoksa, sigortacý ödenen prim-
le ödenmesi gereken prim arasýndaki oraný dikkate alarak sigorta tazminatýný veya bedelini öder.

fff) Caymanýn þekli ve süresi
MADDE 1440 - (1) Caymanýn, sigorta ettirene bir beyanla yöneltilmesi þarttýr.
(2) Cayma, yedi gün içinde sigorta ettirene bildirilir. Bu süre sigortacýnýn bildirim yükümlülü-

ðünün ihlâl edilmiþ olduðunu öðrendiði tarihten itibaren baþlar.
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ggg) Caymanýn hükümleri
MADDE 1441 - (1) Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasýtlý ise, sigortacý rizikoyu taþýdýðý süre-

ye ait primlere hak kazanýr.

hhh) Cayma hakkýnýn düþmesi
MADDE 1442 - (1) Cayma hakký aþaðýdaki hâllerde kullanýlamaz:

a) Cayma hakkýnýn kullanýlmasýndan açýk veya örtülü bir þekilde vazgeçilmiþse.

b) Caymaya yol açan ihlâle sigortacý sebebiyet vermiþse.

c) Sigortacý, sorularýndan bazýlarý cevapsýz býrakýldýðý hâlde sözleþmeyi kurmuþsa.

bb) Teklifin yapýlmasý ile kabulü arasýndaki deðiþiklikleri beyan yükümlülüðü
MADDE 1443 - (1) Teklifin yapýlmasý ile kabulü arasýndaki deðiþiklikler hakkýnda sözleþme-

nin kurulmasýndaki beyan yükümlülüðüne iliþkin madde hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.

cc) Sözleþme süresi içinde
aaa) Genel olarak
MADDE 1444 - (1) Sigorta ettiren, sözleþmenin kurulmasýndan sonra, sigortacýnýn izni olma-

dan rizikoyu veya mevcut durumu aðýrlaþtýrarak tazminat tutarýnýn artmasýný etkileyici davranýþ ve
iþlemlerde bulunamaz.

(2) Sigorta ettiren veya onun izniyle baþkasý, rizikonun gerçekleþmesi veya mevcut þartlarýn
aðýrlaþmasý olasýlýðýný etkileyici iþlemlerde bulunursa yahut sözleþme kurulurken açýkça riziko aðýr-
laþmasý olarak kabul edilmiþ bulunan hususlardan biri gerçekleþirse derhal; bu iþlemler bilgisi dý-
þýnda yapýlmýþsa, bu hususu öðrendiði tarihten itibaren en geç sekiz gün içinde durumu sigortacýya
bildirir.

bbb) Sigortacýnýn haklarý
MADDE 1445 - (1) Sigortacý sözleþmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleþmesi veya mevcut

þartlarýn aðýrlaþmasý olasýlýðýný ya da sözleþmede riziko aðýrlaþmasý olarak kabul edilebilecek olay-
larýn varlýðýný öðrendiði takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleþmeyi feshedebilir veya prim
farký isteyebilir. Farkýn sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleþme feshedilmiþ sayýlýr.

(2) Deðiþikliklerin yapýlmasýndan önceki duruma dönüldüðü takdirde fesih hakký kullanýlamaz.

(3) Süresinde kullanýlmayan fesih ve prim farkýný isteme hakký düþer.

(4) Rizikonun artmasýna, sigortacýnýn menfaati ile iliþkili bir husus, sigortacýnýn sorumlu oldu-
ðu bir olay veya insanî bir görevin yerine getirilmesi ve hayat sigortalarýnda da sigortalýnýn saðlýk du-
rumunda meydana gelen deðiþiklikler sebep olmuþsa, birinci ilâ üçüncü fýkra hükümleri uygulanmaz.

(5) Rizikonun gerçekleþmesinden sonra sigorta ettirenin kusuru belirlendiði ve deðiþikliklere
iliþkin beyan yükümlülüðünün ihlâl edildiði saptandýðý takdirde, sözkonusu ihlâl tazminat miktarý-
na veya bedele ya da rizikonun gerçekleþmesine etki edebilecek nitelikte ise, kusurun derecesine
göre, tazminattan veya bedelden indirim yapýlýr. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise mey-
dana gelen deðiþiklik ile gerçekleþen riziko arasýnda baðlantý varsa, sigortacý sözleþmeyi feshedebi-
lir. Bu durumda sigorta tazminatý veya bedeli ödenmez. Baðlantý yoksa, sigortacý ödenen primle
ödenmesi gereken prim arasýndaki oraný dikkate alarak sigorta tazminatýný veya bedelini öder.
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(6) Sigortacý, rizikonun gerçekleþmesinden önce, sigorta ettirenin beyan borcunu kasýtlý olarak
ihlâl ettiðini öðrenince, birinci fýkraya göre sözleþmeyi feshetse bile, deðiþikliðin meydana geldiði
sigorta dönemine ait prime hak kazanýr.

(7) Sigortacýya tanýnan feshin bildirim süresi veya feshin hüküm ifade etmesi için verilen süre
içinde, yapýlan deðiþiklikle baðlantýlý olarak rizikonun gerçekleþmesi hâlinde, sigorta tazminatý ve-
ya bedeli ödenen primle ödenmesi gereken prim arasýndaki oran dikkate alýnarak hesaplanýr.

dd) Riziko gerçekleþtiðinde

MADDE 1446 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleþtiðini öðrenince durumu gecikmeksi-
zin sigortacýya bildirir.

(2) Rizikonun gerçekleþtiðine iliþkin bildirimin yapýlmamasý veya geç yapýlmasý, ödenecek
tazminatta veya bedelde artýþa neden olmuþsa, kusurun aðýrlýðýna göre, tazminattan veya bedelden
indirim yoluna gidilir.

(3) Sigortacý rizikonun gerçekleþtiðini daha önce fiilen öðrenmiþse, ikinci fýkra hükmünden ya-
rarlanamaz.

c) Bilgi verme ve araþtýrma yapýlmasýna izin verme yükümlülüðü

MADDE 1447 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleþmesinden sonra, sözleþme uyarýca ve-
ya sigortacýnýn istemi üzerine, rizikonun veya tazminatýn kapsamýnýn belirlenmesinde gerekli ve si-
gorta ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacýya makûl bir süre içinde sað-
lamak zorundadýr. Ayrýca, sigorta ettiren, aldýðý bilgi ve belgenin niteliðine göre, rizikonun gerçek-
leþtiði veya ilgili yerlerde sigortacýnýn inceleme yapmasýna izin vermekle ve kendisinden beklenen
uygun önlemleri almakla yükümlüdür.

(2) Bu yükümlülüðün ihlâl edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, kusurun aðýrlýðýna göre
tazminattan indirim yapýlýr.

d) Zararý önleme, azaltma ve sigortacýnýn rücu haklarýný koruma yükümlülüðü

MADDE 1448 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleþtiði veya gerçekleþme olasýlýðýnýn yük-
sek olduðu durumlarda, zararýn önlenmesi, azaltýlmasý, artmasýna engel olunmasý veya sigortacýnýn
üçüncü kiþilere olan rücu haklarýnýn korunabilmesi için, olanaklar ölçüsünde önlemler almakla yü-
kümlüdür. Sigorta ettiren, sigortacýnýn bu konudaki talimatlarýna olabildiðince uymak zorundadýr.
Birden çok sigortacýnýn varlýðý ve bunlarýn birbirlerine aykýrý talimatlar vermeleri hâlinde, sigorta
ettiren, bu talimatlardan zararýn azaltýlmasý ve rücu haklarýnýn korunmasý bakýmýndan en uygun ola-
nýný dikkate alýr.

(2) Bu yükümlülüðe aykýrýlýk sigortacý aleyhine bir durum yaratmýþsa, kusurun aðýrlýðýna göre
tazminattan indirim yapýlýr.

(3) Sigortacý sigorta ettirenin birinci fýkra gereðince yaptýðý makûl giderleri, bunlar faydasýz
kalmýþ olsalar bile, sigorta tazminatýndan veya bedelinden ayrý olarak tazmin etmekle yükümlüdür.
Eksik sigortanýn yapýldýðý hâllerde 1462 nci madde hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.

(4) Sigortacý, sigorta ettirenin istemi üzerine giderlerin karþýlanmasý amacýyla gerekli tutarý
avans olarak ödemek zorundadýr.
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e) Sözleþmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali

MADDE 1449 - (1) Sigortacýya karþý yerine getirilmesi gereken ve sözleþmeden doðan bir yü-
kümlülüðün ihlâli hâlinde, bu kanunda ve diðer kanunlarda yer alan özel düzenlemeler hariç olmak
üzere, sigortacýnýn sözleþmeyi kýsmen veya tamamen feshederek ifadan kurtulabileceðine iliþkin
hükümler, ihlâlde kusur bulunmamasý hâlinde sonuç doðurmaz.

(2) Ýhlâl kusura dayandýðý takdirde, durumun öðrenildiði tarihten itibaren bir ay içinde kulla-
nýlmayan fesih hakký düþer; meðerki, kanun farklý bir süre öngörmüþ olsun.

(3) Sigortacý ihlâlin, rizikonun gerçekleþmesine ve sigortacýnýn yerine getirmesi gereken edi-
min kapsamýna etki etmediði durumlarda, sözleþmeyi feshedemez.

B) Kanun hükümlerinin uygulama alaný

MADDE 1450 - (1) Sosyal güvenlik kurumlarý ile yapýlan sözleþmeler hakkýnda, kendi kanun-
larýnda aksine hüküm bulunmadýkça, bu kanun hükümleri uygulanmaz.

C) Sigorta sözleþmeleri hakkýnda uygulanacak hükümler

MADDE 1451 - (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sigorta sözleþmesi hakkýnda
Borçlar Kanunu hükümleri uygulanýr.

D) Koruyucu hükümler

MADDE 1452 - (1) 1404 ve 1408 inci madde hükümleriyle ve 1429 uncu maddenin birinci
fýkrasýnýn ikinci cümlesine aykýrý sözleþmeler geçersizdir.

(2) 1418 ve 1420 nci madde hükümleri ile 1430 uncu maddenin ikinci fýkrasý hükmüne aykýrý
sözleþme þartlarý geçersizdir.

(3) 1405, 1409, 1413 ilâ 1417, 1419, 1421, 1422 ilâ 1426 ncý madde hükümleri; 1427 nci mad-
denin ikinci ilâ beþinci fýkralarý; 1428 inci madde hükmü, 1430 uncu maddenin birinci ve üçüncü
fýkralarý, 1431 inci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fýkrasý hükümleri ve 1433 ilâ 1449 uncu
madde hükümleri, sigorta ettiren, sigortalý ve lehdar aleyhine deðiþtirilemez; deðiþtirilirse bu Ka-
nun hükümleri uygulanýr.

ÝKÝNCÝ KISIM

Sigorta Türlerine Ýliþkin Özel Hükümler

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Zarar Sigortalarý

A) Mal sigortalarý

I - Menfaat ve kapsam

1. Genel olarak

MADDE 1453 - (1) Rizikonun gerçekleþmemesinde menfaati bulunanlar, bu menfaatlerini mal
sigortasý ile güvence altýna alabilirler.

(2) Rizikonun gerçekleþmesi sonucu doðan kazanç kaybý ile sigorta edilen malýn ayýbýndan do-
ðan hasarlar, aksine sözleþme yoksa, sigorta kapsamýnda deðildir. Mal baðlamýnda kazancýn, akla
yatkýn sýnýrý aþan kýsmý sigorta edilemez.
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(3) Mal sigortasý niteliðindeki grup sigortalarýnda; mal girmesi veya çýkmasý sebebiyle mal top-
luluðunda deðiþiklikler meydana gelmiþ olsa bile, sözleþme bütün hükümleriyle geçerlidir.

(4) Mal topluluðu için yapýlan mal sigortasý, topluluða dâhil münferit parçalarý da kapsar.

2. Baþkasý lehine sigorta
MADDE 1454 - (1) Sigorta ettiren, üçüncü bir kiþinin menfaatini, onun adýný belirterek veya

belirtmeyerek, sigorta ettirebilir. Sigorta sözleþmesinden doðan haklar sigortalýya aittir. Sigortalý, ak-
sine sözleþme yoksa, sigorta tazminatýnýn ödenmesini sigortacýdan isteyebilir ve onu dava edebilir.

(2) Üçüncü kiþinin adýnýn belirtildiði durumlarda, duraksama hâlinde, sigorta ettirenin, üçüncü
kiþinin temsilcisi olarak deðil, kendi adýna fakat üçüncü kiþi lehine hareket ettiði kabul edilir.

(3) Sözleþmede, sigortanýn kimin menfaati için yaptýrýldýðý açýk da býrakýlabilir. “Kimin olacak-
sa onun (ilgilisinin) lehine” yapýlan böyle bir sigortanýn, üçüncü kiþi lehine yaptýrýldýðý anlaþýlýrsa,
ikinci fýkra hükmü uygulanýr.

3. Müþterek menfaatlerin sigortasý
MADDE 1455 - (1) Bir malýn veya o mala iliþkin bir hakkýn yalnýz bir kýsmýnda menfaat sa-

hibi olan kiþi, kendisine ait kýsýmdan fazlasýný da sigorta ettirmiþse, sigortanýn bu fazlaya iliþkin kýs-
mý, sigorta ettirenle ayný menfaati olanlar lehine yapýlmýþ sayýlýr.

4. Menfaat üzerinde sýnýrlamalar
a) Sýnýrlý aynî hak
MADDE 1456 - (1) Sýnýrlý aynî hak ile yüklü bir mal üzerindeki, malike ait menfaat sigorta-

landýðý takdirde, kanunda aksi öngörülmemiþse, sýnýrlý aynî hak sahibinin hakký sigorta tazminatý
üzerinde de devam eder.

(2) Sigortacýya, mal üzerinde sýnýrlý aynî hak bulunduðu bildirildiði takdirde, aynî hak sahiple-
rinin izni bulunmadýkça, sigortacý sigorta tazminatýný sigortalýya ödeyemez. Aynî hakkýn sicille ale-
nileþtiði veya sigortacýnýn bunu bildiði durumlarda bildirime gerek yoktur. Sigortalý menfaate konu
malýn tamiri veya eski hâline getirilmesi amacýyla ve güvence gösterilmesi þartýyla, tazminat sigor-
talýya ödenebilir.

(3) Ýkinci fýkra hükmüne aykýrý hareket eden sigortacý, sýnýrlý aynî hak sahipleri ödemeye son-
radan yazýlý onay verdikleri takdirde, bunlara karþý sorumluluktan kurtulur.

(4) Sigortacý, sigorta ettirenin prim ödeme borcunda temerrüde düþtüðünü ve prim farký istemi
dolayýsýyla sigorta ettirene ihtarda bulunduðunu, aynî hakkýný kendisine bildirmiþ olan ve kendisi
tarafýndan bilinen aynî hak sahiplerine de bildirir.

(5) Sigorta ettiren veya sigortacý tarafýndan sözleþme feshedildiðinde veya sözleþmeden cayýl-
dýðýnda; sigortacý, fesih veya cayma bildirimi kendisi tarafýndan yapýlmýþsa, söz konusu bildirim ta-
rihinden, diðer hâllerde sözleþmenin sona ermesinden itibaren, onbeþ gün içinde, durumu sýnýrlý
aynî hak sahiplerine bildirir. Sigorta sözleþmesi, aynî hak sahipleri yönünden sözleþmenin sona er-
mesinden itibaren onbeþ gün süre ile geçerli olur. Durumu öðrenen aynî hak sahibi, bu onbeþ gün
içinde sözleþmeye devam edeceðini sigortacýya bildirmediði takdirde, sigorta sözleþmesi, aynî hak
sahibi için de geçersiz hâle gelir. Aynî hak sahibi sözleþmeye devam etmek isterse, sigortacý haklý
bir neden olmadýðý sürece bu istemi reddedemez.
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(6) Sigortacý, istem üzerine, sýnýrlý aynî hak sahibi olduðunu bildiren kiþiye sigorta korumasý
ile sigorta bedelinin miktarý hakkýnda bilgi verir.

(7) Hak sahipliðini sigortacýya bildiren sýnýrlý aynî hak sahibi hakkýnda da 1416 ýncý madde
uygulanýr.

(8) Bu madde hükümleri sigorta ettiren lehine kurulmuþ sýnýrlý aynî haklar için uygulanmaz.
b) Haciz
MADDE 1457 - (1) Sigortalý mal haczedilirse, sigortacý, zamanýnda bilgilendirilmek þartýyla,

sigorta tazminatýný icra müdürlüðüne ödeyerek borcundan kurtulur. Bir malýn haczinde, icra memu-
ru, borçludan söz konusu mallarýn sigortalý olup olmadýðýný, sigortalý ise, hangi sigortacý tarafýndan
sigorta edildiðini sorar; haczedilen malýn sigortalý olduðunu öðrendikten sonra, sigorta tazminatýnýn
diðer bir bildirime kadar ancak icra müdürlüðüne ödenilmesiyle borçtan kurtulacaðýný sigortacýya
ihtar eder.

II - Geçmiþe etkili sigorta
MADDE 1458 - (1) Sigorta, sigorta korumasý sözleþmenin kurulmasýndan önceki bir tarihten

itibaren saðlanacak þekilde yapýlabilir. Ancak, rizikonun gerçekleþtiði veya gerçekleþme olasýlýðý-
nýn ortadan kalkmýþ olduðu, sözleþmenin yapýlmasý sýrasýnda, sigortacý ile sigorta ettiren ve sigor-
tadan haberi olmak þartýyla, sigortalý tarafýndan biliniyorsa sözleþme geçersizdir. Rizikonun gerçek-
leþtiði veya gerçekleþme olasýlýðýnýn ortadan kalktýðýnýn sigorta ettiren veya sigortalý tarafýndan bi-
linip sigortacý tarafýndan bilinmediði durumlarda, sigortacý sözleþme ile baðlý olmamakla birlikte,
ödenmesi gereken primin tamamýna hak kazanýr.

III - Tazminat ilkesi
1. Genel olarak
MADDE 1459 - (1) Sigortacý, sigortalýnýn uðradýðý zararý tazmin eder.
2. Sigorta deðeri
MADDE 1460 - (1) Sigorta deðeri sigorta olunan menfaatin tam deðeridir.
3. Sigorta bedeli
MADDE 1461 - (1) Sigortacýnýn sorumluluðu sigorta bedeli ile sýnýrlýdýr. Sigorta bedeli, rizi-

konun gerçekleþtiði andaki sigortalý menfaatin deðerini aþsa bile, sigortacý uðranýlan zarardan faz-
lasýný ödemez.

(2) Aynen tazmini öngören yeni deðer sigortalarý hakkýnda birinci fýkra hükmü uygulanmaz.
4. Hükümleri
a) Menfaat deðerinin altýnda sigorta (eksik sigorta)
MADDE 1462 - (1) Sigorta bedeli, sigorta deðerinden az olduðu takdirde, sigorta edilmiþ men-

faatin bir kýsmýnýn zarara uðramasý hâlinde sigortacý, aksine sözleþme yoksa, sigorta bedelinin si-
gorta deðerine olan oranýna göre tazminat öder.

b) Menfaat deðerinin üzerinde sigorta (aþkýn sigorta)
MADDE 1463 - (1) Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin deðerinin üstünde ise, aþan kýsým

geçersizdir. Bu sebeple, sigorta bedeli ile sigorta priminin onu karþýlayan kýsmý indirilir ve tahsil
edilmiþ fazla prim geri verilir.
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(2) Sigorta ettirenin, malî çýkar saðlamak amacýyla kötüniyetle yaptýðý aþkýn sigorta sözleþme-
si geçersizdir. Sözleþme kurulurken geçersizliði bilmeyen sigortacý, durumu öðrendiði sigorta dö-
neminin sonuna kadar prime hak kazanýr.

c) Takseli sigorta
MADDE 1464 - (1) Taraflar sözleþme ile sigorta deðerini belirli bir para olarak belirlemiþler-

se, bu para taraflar arasýnda, sigorta deðeri için esas olur.
(2) Takse esaslý þekilde fahiþ ise, sigortacý taksenin indirilmesini isteyebilir. Umulan kazanç

takselenmiþ ise, taksenin sözleþme yapýldýðý sýrada ticarî tahminlere göre elde edilmesi mümkün gö-
rülen kazancý aþmasý hâlinde sigortacý bunun indirilmesini isteyebilir.

d) Birden çok sigorta
aa) Kural
MADDE 1465 - (1) Ayný menfaatin, ayný rizikolara karþý, ayný süre için, birden çok sigortacý-

ya, ayný veya farklý tarihlerde sigorta ettirilmesi hâlinde sigorta ettirene sigorta bedelinden daha faz-
lasý ödenmez.

(2) Birden çok sigortada, sigorta ettiren, sigortacýlardan herbirine hem rizikonun gerçekleþtiði-
ni hem de ayný menfaat için yapýlan diðer sigortalarý bildirir. Bu hükme aykýrýlýk hâlinde 1446 ncý
madde hükmü uygulanýr.

bb) Müþterek sigorta
MADDE 1466 - (1) Bir menfaat birden çok sigortacý tarafýndan ayný zamanda, ayný süreler için

ve ayný rizikolara karþý sigorta edilmiþse, yapýlan birden çok sigorta sözleþmesinin hepsi, ancak si-
gorta olunan menfaatin deðerine kadar geçerli sayýlýr. Bu takdirde sigortacýlardan her biri, sigorta
bedellerinin toplamýna göre, sigorta ettiði bedel oranýnda sorumlu olur.

(2) Sözleþmelere göre sigortacýlar müteselsilen sorumlu olduklarý takdirde, sigortalý, uðradýðý
zarardan fazla bir para isteyemeyeceði gibi, sigortacýlardan her biri yalnýz kendi sözleþmesine göre
ödemekle yükümlü olduðu bedele kadar sorumlu olur. Bu hâlde ödemede bulunan sigortacýnýn di-
ðer sigortacýlara karþý haiz olduðu rücu hakký, sigortacýlarýn sigortalýya sözleþme hükümlerine göre
ödemek zorunda olduklarý bedeller oranýndadýr.

cc) Çifte sigorta
MADDE 1467 - (1) Deðerinin tamamý sigorta olunan bir menfaat, sonradan ayný veya farklý

kiþiler tarafýndan, ayný rizikolara karþý, ayný süreler için sigorta ettirilemez; sigorta ettirilmiþse, si-
gorta ancak aþaðýdaki hâl ve þartlarda geçerli sayýlýr:

a) Sonraki ve önceki sigortacýlar onay verirlerse; bu takdirde, sigorta sözleþmeleri ayný zaman-
da yapýlmýþ sayýlarak riziko gerçekleþtiðinde sigorta bedeli, 1466 ncý maddede gösterilen oranda si-
gortacýlar tarafýndan ödenir;

b) Sigorta ettiren, önceki sigortadan doðan haklarýný ikinci sigortacýya devir veya o haklardan
feragat etmiþse; bu takdirde, devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine yazýlmasý þarttýr; yazýl-
mazsa ikinci sigorta sözleþmesi geçersiz sayýlýr;

c) Sonraki sigortacýnýn, ancak önceki sigortacýnýn ödemediði tazminattan sorumluluðu þart ký-
lýnmýþ ise; bu hâlde önceden yapýlmýþ olan sigortanýn ikinci sigorta poliçesine yazýlmasý gerekir; ya-
zýlmazsa, ikinci sigorta sözleþmesi geçersiz sayýlýr.
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dd) Kýsmî sigorta
MADDE 1468 - (1) Sigorta olunan menfaatin deðeri önceki sözleþmeyle tamamen güvence al-

týna alýnamamýþsa bu menfaat, arta kalan deðerine kadar bir veya bir kaç defa daha sigorta ettirebi-
lir. Bu takdirde, o menfaati sonradan sigorta eden sigortacýlar, artýk deðerden dolayý sözleþmenin
kuruluþ tarihleri sýrasýyla sorumlu olurlar. Ayný günde yapýlmýþ olan sözleþmeler, ayný anda yapýl-
mýþ sayýlýr.

e) Sigortacýnýn sigortalanan menfaati inceleyebilmesi
MADDE 1469 - (1) Sigortacý, sigorta süresi içinde sigortalý menfaatin deðerini inceleyebilir.
IV - Sigorta edilen menfaatin sahibinin deðiþmesi
MADDE 1470 - (1) Sigorta edilen menfaatin sahibinin deðiþmesi hâlinde, aksine sözleþme

yoksa, sigorta iliþkisi sona erer.
V - Zarar gören mal ve zararýn gerçekleþtiði yerde deðiþiklik yapmama
MADDE 1471 - (1) Sigorta ettiren, hasarýn saptanmasýndan önce, hasar konusu yerde ve mal-

da, hasar sebebinin veya zarar miktarýnýn belirlenmesini güçleþtirecek veya engelleyecek bir deði-
þiklik yapamaz; meðerki, bu deðiþiklik sigortacýnýn onayý veya zararý azaltma amacý ile yapýlmýþ ol-
sun.

(2) Yükümlülüðün kasýtlý ihlalinde, sigortacý tazmin borcundan kurtulurken, kusurlu ihlalde,
ihlâl ile zarar miktarýnýn arasýnda nedensellik bulunmasý hâlinde, kusurun aðýrlýðýna göre tazminat-
tan indirime gidilir.

VI - Halefiyet
MADDE 1472 - (1) Sigortacý, sigorta tazminatýný ödediðinde, hukuken sigortalýnýn yerine ge-

çer. Sigortalýnýn, gerçekleþen zarardan dolayý sorumlulara karþý dava hakký varsa bu hak, tazmin et-
tiði bedel kadar, sigortacýya intikal eder. Sorumlulara karþý bir dava veya takip baþlatýlmýþsa, sigor-
tacý, mahkemenin veya diðer tarafýn onayý gerekmeksizin, halefiyet kuralý uyarýnca, sigortalýsýna
yaptýðý ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldýðý yerden devam ettirebilir.

(2) Sigortalý, birinci fýkraya göre sigortacýya geçen haklarýný ihlâl edici þekilde davranýrsa, si-
gortacýya karþý sorumlu olur. Sigortacý zararý kýsmen tazmin etmiþse, sigortalý kalan kýsýmdan dola-
yý sorumlulara karþý haiz olduðu baþvurma hakkýný korur.

B) Sorumluluk sigortalarý
I - Genel hükümler
1. Sözleþmenin konusu ve kapsamý
MADDE 1473 - (1) Sigortacý sorumluluk sigortasý ile, aksine sözleþme yoksa, sigortalýnýn söz-

leþmede öngörülen ve zarar daha sonra doðsa bile, sigorta süresi içinde gerçekleþen bir olaydan kay-
naklanan sorumluluðu nedeniyle zarar görene, sigorta sözleþmesinde öngörülen miktara kadar
tazminat öder.

(2) Sigorta, sigortalýnýn iþletmesi ile ilgili sorumluluðu için yaptýrýlmýþsa, aksine sözleþme yok-
sa bu sigorta, sigortalýnýn temsilcisi ile iþletmenin veya iþletmenin bir kýsmýnýn yönetiminde dene-
timinde ve iþletmede çalýþtýrýlan kiþilerin sorumluluðunu da karþýlar. Bu durumda sigorta baþkasý
hesabýna yapýlmýþ sayýlýr.
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2. Hukukî koruma
MADDE 1474 - (1) Sigortalý aleyhine bir istem ileri sürüldüðünde, isteme iliþkin makûl gider-

ler sigortacý tarafýndan karþýlanýr; sigorta bedelini aþan giderlerin ödenebilmesi için sözleþmede hü-
küm bulunmalýdýr.

(2) Sigortacý, sigortalýnýn istemi üzerine, giderler için avans vermek zorundadýr.

3. Bildirim yükümlülüðü
MADDE 1475 - (1) Sigortalý sorumluluðunu gerektirecek olaylarý, bir hafta içinde, sigortacý-

ya bildirir.

(2) Sigortalý kendisine yapýlan istemi, sözleþmede baþka bir baþlangýç tarihi öngörülmemiþse,
istem tarihinden itibaren bir hafta içinde sigortacýya bildirir.

(3) Bildirim yükümlülüðünün ihlâli hâlinde, 1446 ncý maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarý hü-
kümleri kýyas yolu ile uygulanýr.

4. Sigortacýnýn yardýmlarý
MADDE 1476 - (1) Sigortacý, 1475 inci maddeye uygun olarak bildirimde bulunulmasý tari-

hinden itibaren beþ gün içinde, zarara uðrayanýn istemleriyle ilgili olarak ve sigortalýnýn adýna, fa-
kat sorumluluk ve tüm giderler kendisine ait olmak üzere, gerekli hukukî iþlemlerin gerçekleþtiri-
lip, kararlarýn alýnmasýný ve ayrýca savunmaya yardýmda bulunmayý üstlenip üstlenmeyeceðini si-
gortalýya bildirir; aksi hâlde dördüncü fýkra uygulanýr.

(2) Birinci fýkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapýlmasý zorunlu iþlemleri sigortalý yürütür.

(3) Sigortacý birinci fýkra anlamýnda üstlenmede bulunmuþsa, sigortalýnýn hak ve menfaatleri-
ni gözetir.

(4) Sigortacý bildirimde bulunmamýþsa, sigortalý aleyhine kesinleþen tazminatý öder. Ancak, si-
gortalýnýn sigortacýnýn onayýný almadan yaptýðý sulh sözleþmesi, bildirimden itibaren onbeþ gün
içinde onay verilmemiþse, sigortacýya karþý geçersizdir; sigortacý haklý olmayan sebeplerle sulhe
onay vermekten kaçýnamaz.

5. Kasten neden olma
MADDE 1477 - (1) Sigortacý, sigortalýnýn, sorumluluk konusu olayý kasten gerçekleþtirmesin-

den doðan zararlardan sorumlu olmaz.

6. Doðrudan doðruya dava hakký
MADDE 1478 - (1) Zarar gören, uðradýðý zararýn sigorta bedeline kadar olan kýsmýnýn tazmi-

nini, sigorta sözleþmesi için geçerli zamanaþýmý süresi içinde kalmak þartýyla, doðrudan doðruya si-
gortacýdan isteyebilir.

7. Sigortacýnýn zarar görenden bilgi alma hakký
MADDE 1479 - (1) Sigortacý, zarara sebep olan olayýn ve zarar miktarýnýn belirlenmesi ama-

cýyla, zarar görenden bilgi isteyebilir. Zarar gören, saðlanmasý olanaðý bulunan ve istenilmesi hak-
lý görülebilecek ilgili tüm belgeleri sigortacýya vermek zorundadýr. Zarar görenin bu zorunluluða
uymamasý hâlinde, durumun zarar görene yazýlý bildirilmiþ olmasý kaydýyla, sigortacýnýn sorumlu-
luðu, zorunluluk yerine getirilmiþ olsaydý ödemek zorunda kalacaðý miktarla sýnýrlýdýr.
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8. Takas

MADDE 1480 - (1) Sigortacý, zarar görene ödeyeceði sigorta tazminatýný, sigorta sözleþmesin-
den doðan alacaklarý ile takas edemez.

9. Halefiyet

MADDE 1481 - (1) Sigortacý, sigorta tazminatýný ödedikten sonra hukuken sigortalý yerine ge-
çer. Sigortalýnýn gerçekleþen zarardan dolayý sorumlulara karþý dava hakký varsa bu hak, tazmin et-
tiði bedel tutarýnda sigortacýya ait olur.

(2) Sorumlulara karþý bir dava veya takip baþlatýlmýþsa, sigortacý mahkemenin veya diðer tara-
fýn onayý gerekmeksizin, halefiyet kuralý gereðince, sigortalýsýna yaptýðý ödemeyi ispat ederek, da-
va veya takibi kaldýðý yerden devam ettirebilir.

(3) Sigortalý veya zarar gören, birinci fýkra gereðince sigortacýya geçen haklarýný ihlâl edici þe-
kilde davranýrsa, sigortacýya karþý sorumlu olur.

10. Zamanaþýmý

MADDE 1482 - (1) Sigortacýya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan itiba-
ren beþ yýlda zamanaþýmýna uðrar.

II - Zorunlu sorumluluk sigortalarý

1. Sözleþme yapma zorunluluðu

MADDE 1483 - (1) Sigortacýlar, diðer kanunlardaki hükümler saklý kalmak üzere, faaliyet gös-
terdikleri dallarýn kapsamýnda bulunan zorunlu sigortalarý yapmaktan kaçýnamazlar.

2. Zarar görenle olan iliþkide ifa yükümlülüðü

MADDE 1484 - (1) Sigortacý, sigortalýya karþý ifa borcundan tamamen veya kýsmen kurtulmuþ
olsa da, zarar gören bakýmýndan ifa borcu, zorunlu sigorta miktarýna kadar devam eder.

(2) Sigorta iliþkisinin sona ermesi, zarar görene karþý ancak, sigortacýnýn sözleþmenin sona er-
diðini veya ereceðini yetkili yerlere bildirmesinden bir ay sonra hüküm doðurur.

(3) Zarar, sosyal güvenlik kurumlarý tarafýndan karþýlandýðý ölçüde sigortacýnýn sorumluluðu
sona erer.

III - Sorumluluk sigortalarýna uygulanacak maddeler

MADDE 1485 - (1) Sorumluluk sigortalarýna genel hükümlerle birlikte, 1454 üncü ve 1458 in-
ci maddeler, 1466 ncý maddenin birinci fýkrasý ve 1471 inci madde de uygulanýr.

C) Koruyucu hükümler

MADDE 1486 - (1) 1453 üncü maddenin ikinci fýkrasýnýn ikinci cümlesine, 1458 inci madde-
nin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesine, 1459 ve 1461 inci madde hükümlerine, 1463 üncü maddenin
birinci fýkrasýna, 1472 ve 1477 nci maddeler hükümlerine aykýrý yapýlan sözleþmeler geçersizdir.

(2) 1456 ncý maddenin birinci fýkrasýna, 1465 ilâ 1468, 1479, 1480, 1482, 1484 ve 1485 inci
maddeler hükümlerine aykýrý sözleþme þartlarý geçersizdir.

(3) 1471 inci maddenin ikinci fýkrasý, 1474 ilâ 1476 ncý maddeleri hükümleri sigortalý aleyhi-
ne deðiþtirilemez; deðiþtirilirse kanun hükümleri uygulanýr.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Can Sigortalarý

A) Hayat sigortasý

I - Taným

MADDE 1487 - (1) Hayat sigortasý ile sigortacý, belli bir prim karþýlýðýnda, sigorta ettirene ve-
ya onun belirlediði kiþiye, sigortalýnýn ölümü veya hayatta kalmasý hâlinde, sigorta bedelini ödeme-
yi üstlenir.

(2) Hayatý sigorta edilen kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüþse sigorta sözleþmesi ge-
çersizdir.

II - Tontin

MADDE 1488 - (1) Birden çok kiþi tarafýndan verilen katký paylarý ile oluþturulan varlýklarýn,
belirli bir tarihte hayatta kalanlar ve ölenin önceden belirlemiþ olmasý hâlinde, lehdarlar arasýnda
paylaþtýrýlmasý ilkesi uyarýnca tontinler kurulabilir.

III - Sözleþmeden cayma

MADDE 1489 - (1) Sigorta ettiren, sözleþmenin kurulmasýndan sonra ve onbeþ gün içinde söz-
leþmeden cayabilir. Süre, sigortacýnýn sigorta ettirene cayma hakkýný kullanabileceðini bildirmesiy-
le baþlar. Bilgilendirmenin yapýldýðý sigortacý tarafýndan ispatlanýr. Bilgilendirme yapýlmamýþsa
cayma hakký ilk primin ödenmesinden bir ay sonra sona erer.

(2) 1430 uncu madde hükmü saklýdýr.

IV - Hayatý sigorta edilecek kiþi

MADDE 1490 - (1) Sigorta ettiren, kendisinin veya baþkasýnýn hayatýný, ölüm veya hayatta
kalma ihtimallerine karþý sigorta ettirebilir.

(2) Baþkasýnýn hayatý üzerine sigorta yapýlabilmesi için, o kiþinin hayatýnýn devamýnda lehda-
rýn menfaatinin bulunmasý þarttýr. Ayrýca, ölüm olasýlýðýna karþý yapýlan sigortalarda, sigorta bede-
linin mûtad cenaze giderlerini aþmasý hâlinde sigortalýnýn, sigortalýnýn kanunî temsilci ile temsil
edildiði hâllerde ise kanunî temsilcisinin, yazýlý izni gerekir. Sigortalý onbeþ yaþýndan büyükse ka-
nunî temsilcinin dýþýnda ayrýca onun da izni alýnýr. Ýzin olmadan yapýlan sözleþme, sonradan onay-
lanmadýðý takdirde geçersizdir.

(3) Yasal temsilcinin lehdar olarak atadýðý veya kendisinin sigorta ettiren olduðu durumlarda,
yasal temsilcinin iznin verilmesinde sigortalýyý temsil yetkisi yoktur.

(4) Menfaat þartýnýn sözleþmenin yapýlmasýndan sonra ortadan kalkmasý hâlinde sözleþme o an-
dan itibaren geçersiz hâle gelir; ancak, sigorta ettirene iþtira deðeri ödenir.

V - Sigorta deðeri

MADDE 1491 - (1) Bir kimsenin hayatý bir veya bir kaç sigortacý tarafýndan çeþitli bedeller
üzerine sigorta ettirilebilir.

(2) Ödenecek bedelin menfaatten daha fazla olduðu durumlarda, aþan kýsým sigortalýnýn lehine
yapýlmýþ sayýlýr.
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VI - Doktor incelemesi
MADDE 1492 - (1) Sigorta ettiren ile sigortacý arasýnda, sigorta edilecek kiþinin doktor ince-

lemesinden geçmesi kararlaþtýrýlmýþ olsa bile, sigortacý sigortalanacak kiþiyi bu incelemeyi yaptýr-
maya zorlayamaz.

VII - Lehdar
1. Atanmasý ve deðiþtirilmesi
MADDE 1493 - (1) Sigorta ettiren, 1490 ýncý maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarý saklý kalmak

üzere, gerçek ya da tüzel kiþi lehine sigorta sözleþmesi yapabilir.
(2) Sigorta ettiren, atadýðý lehdarý sigortacýya bildirir.
(3) Lehdarýn sigortacýya bildirilmemiþ olmasý hâlinde, sigortacý iyiniyetle yaptýðý ödeme ile

borcundan kurtulur.
(4) Sigorta ettiren, deðiþtirme hakkýndan vazgeçtiðini sigorta poliçesine yazdýrmakla beraber

sigorta poliçesini lehdara teslim etmiþse, o kiþiyi deðiþtiremez. Duraksama hâlinde, sigorta ettirenin
lehdarý deðiþtirme hakkýný saklý tuttuðu kabul edilir. Sigorta ettirenin lehdarý deðiþtirme hakkýndan
açýkça vazgeçtiði ve sigorta poliçesinin lehdara verildiði hâllerde bile, mirasçýlýktan çýkarma veya
hibeden rücu hâlleri gerçekleþmiþ yahut ilgililer arasýnda o kiþinin lehdar olarak atanmasýna iliþkin
sebep ortadan kalkmýþ ise, lehdar deðiþtirilebilir.

(5) Lehdar atanmasý ve lehdar deðiþiklikleri sigortacýnýn iznine baðlý deðildir.
(6) Lehdarýn deðiþtirilemeyeceði durumlarda, sigorta ettiren tarafýndan ayrýlma ve ödünç alma

haklarý kullanýldýðý takdirde, ödenecek tutar üzerinde lehdar hak sahibi olduðu gibi, rizikonun ger-
çekleþmesinden önce sigortacýnýn iflâsý sonucu ödenecek miktar üzerinde de, aksine sözleþme yok-
sa, lehdar hak sahibidir.

(7) Sigortacýdan edimi istem ve tahsil yetkisi, aksine sözleþme yoksa, lehdara aittir.
2. Lehdar atanmasýna iliþkin yorum kuralý
MADDE 1494 - (1) Ölüm rizikosuna karþý yapýlmýþ sigortalarda, birden fazla kiþi paylarý be-

lirtilmeksizin lehdar olarak atanmýþsa, sigorta bedeli üzerinde hepsi eþit oranda hak sahibidir. Hak
sahiplerinden biri tarafýndan alýnmayan pay, diðerlerinin payýna eklenir. Mirasýn reddi veya miras-
tan vazgeçme lehdarýn hakký üzerinde etkili olmaz.

(2) Ölüm rizikosuna karþý yapýlan sigortalarda lehdar belirtilmemiþse, sözleþmenin sigorta et-
tirenin mirasçýlarý lehine, yaþama ihtimaline karþý yapýlmýþ sigortalarda ise sigortalý lehine yapýldý-
ðý kabul olunur.

VIII - Sigorta ettiren lehine hak
MADDE 1495 - (1) Lehdarýn, sigortacýya karþý, istem hakkýný kazanamamasý hâlinde, bu hak

sigorta ettirene, onun da ölmüþ olmasý hâlinde, mirasçýlarýna geçer.
IX - Grup sigortalarý
MADDE 1496 - (1) En az on kiþiden oluþan, sigorta ettiren tarafýndan, belirli ölçütlere göre

kimlerden oluþtuðunun saptanabilmesi olanaðý bulunan bir gruba dâhil kiþiler lehine, tek bir sözleþ-
me ile sigorta yapýlabilir. Sözleþmenin devamý sýrasýnda gruba dâhil herkes sigortadan, grup sigor-
tasý sözleþmesi sonuna kadar yararlanýr. Sözleþmenin kurulmasýndan sonra grubun on kiþinin altýna
düþmesi sözleþmenin geçerliliðini etkilemez.
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(2) Grupta yer alan her kiþiye poliçe içeriðini özetleyen bir belge verilebilir.
(3) Grup sigortalarýnda lehdarý atama hakký, aksine sözleþme yoksa, grupta yer alan kiþiye aittir.
(4) Sözleþme süresi içinde gruptan ayrýlma hâlinde grup sigortasý ile saðlanan güvence, aksine

sözleþme yoksa, sigorta ettiren, sigortalý veya lehdar tarafýndan bireysel þekilde devam ettirilebilir.
Sigortalý veya lehdarýn sözleþmeye bireysel þekilde devam etmesi ancak, sigorta ettiren sýfatýyla
olur. Bu kiþiler geçmiþ günlere ait kendilerine düþen prim borçlarýndan, önceki sigorta ettirenle bir-
likte sorumludur.

(5) Grup sigortalarýnda ayrýlma, ödünç alma, indirme, bildirim yükümlülüðü ve ilgili diðer ko-
nular Hazine Müsteþarlýðýnýn baðlý olduðu Bakanlýk tarafýndan çýkartýlacak yönetmelikle düzenlenir.

X - Beyanlar
1. Yanlýþ yaþ beyaný
MADDE 1497 - (1) Sigortalýnýn sözleþmenin yapýlmasý sýrasýnda yaþýný yanlýþ bildirilmesi so-

nucu prim düþük belirlenmiþse, sigorta bedeli, gerçek yaþa göre alýnmasý gereken primin, belirlenen
prime olan oranýna göre ödenir. Ýndirimden önce riziko gerçekleþip sigorta bedeli ödenmiþ ise, si-
gortacý ödediði fazla kýsmýn geriye verilmesini faiziyle birlikte isteyebilir.

(2) Gerçek yaþa göre fazla prim ödenmesi hâlinde, sigorta bedeli ödenen prime göre arttýrýlýr.
Arttýrýmdan önce sigorta bedeli ödenmiþ ise, eksik kýsým sigortacý tarafýndan tamamlanýr.

(3) Sigortacý, yanlýþ yaþ bildirimi sebebiyle sadece gerçek yaþýn, sözleþmenin yapýldýðý sýrada
teknik esaslara göre belirlenen sýnýrlar dýþýnda kalmasý hâlinde, sözleþmeden cayabilir.

2. Sözleþmenin yapýlmasý sýrasýndaki beyan yükümlülüðünün ihlâli
MADDE 1498 - (1) Sigortacý, yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleþmenin yapýlmasýndan

itibaren beþ yýl geçmiþse, sigorta ettirenin sözleþmenin kurulmasý sýrasýnda beyan yükümlülüðünü
ihlâl etmiþ olmasý nedeniyle sözleþmeden cayamaz, sadece prim farký isteyebilir; meðerki, ihlâl yü-
kümlülüðü kasýtlý bir þekilde ihlâl edilmiþ olsun. Sigorta ettiren, prim farkýný ödemeyi kabul etmez-
se sigortacý riziko gerçekleþtiðinde, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasýndaki oraný dikka-
te alarak sigorta bedelini öder. Ancak, risk artýþý bildirim yükümlülüðünün ihlâli nedeniyle sigorta-
cýnýn teknik esaslarýna göre saptanan sýnýrlarýnýn dýþýnda kalmýþsa, sigortacý sözleþmeden cayabilir.
Yenilenen sözleþmelerde bu süre, ilk sözleþmenin yapýldýðý tarihten baþlar.

3. Sözleþmenin devamý sýrasýndaki beyan yükümlülüðünün ihlâli
MADDE 1499 - (1) Sigortacý, rizikonun artmasýndan itibaren, yenilemeler de dâhil olmak üze-

re beþ yýl geçmiþse, sigorta ettirenin beyan yükümlülüðünün ihlâl edilmiþ olmasý nedeniyle sözleþ-
meyi feshedemez; sadece prim farký isteyebilir; meðerki, bildirim yükümlülüðü kasýtlý bir þekilde
ihlâl edilmiþ olsun. Sigorta ettiren prim farkýný ödemeyi kabul etmezse, riziko gerçekleþtiðinde si-
gortacý ödenen primle ödenmesi gereken prim arasýndaki oraný dikkate alarak, sigorta bedelini öder.
Ancak, bildirim yükümlülüðünün ihlâli nedeniyle riziko artýþý, teknik esaslara göre tespit edilen sý-
nýrlar dýþýnda kalmýþ ise, sigortacý sözleþmeyi feshedebilir.

XI - Sigortadan ayrýlma
MADDE 1500 - (1) Sigorta ettiren, en az bir yýldan beri yürürlükte bulunan ve bir yýllýk primi

ödenmiþ olan sigorta sözleþmelerinde, istediði zaman sözleþmeyi sona erdirerek sigortadan ayrýla-
bilir. Ayrýlma deðeri, ayrýlmanýn istenildiði andaki genel kabul görmüþ aktüerya kurallarýna uygun
bir biçimde hesaplanan deðerdir.
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(2) Yaþama olasýlýðýna karþý yapýlan sigortalarda, sigortacýdan ayrýlma deðerinin istenilebilme-
si için sigortalýnýn saðlýklý olduðunu ispat etmesi gerekir.

XII - Ödünç verme

MADDE 1501 - (1) En az bir yýldan beri yürürlükte bulunan ve bir yýllýk primi ödenmiþ olan
sigorta sözleþmelerinde, sigorta ettirenin istemesi hâlinde sigortacý, istem anýndaki, genel kabul gör-
müþ aktüerya kurallarýna uygun bir biçimde hesaplanan deðer üzerinden sigortalýya ödünç para ver-
mek zorundadýr.

XIII - Prim ödenmesinden baðýþýk sigorta

MADDE 1502 - (1) En az bir yýldan beri yürürlükte bulunan ve bir yýllýk primi ödenmiþ olan
sigorta sözleþmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme borcunu yerine getirmezse, sigorta-
cý bu sebeple sözleþmeyi feshedemez ve prim isteyemez. Bu hâlde sigorta, prim ödenmesinden ba-
ðýþýk sigortaya dönüþür. Prim ödenmesinden baðýþýk sigortada, sigorta bedeli ödenen primle poliçe
uyarýnca ödenmesi gereken prim arasýndaki orana göre ödenir.

XIV - Ýntihar

MADDE 1503 - (1) Sigortalý, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yýldan beri devam
eden ve ölüm güvencesi veren bir sözleþmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara
teþebbüs sonucu ölürse, sigortacý sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür.

(2) Sigortalýnýn intiharý veya intihara teþebbüsü, akýl yetilerindeki bir rahatsýzlýk sonucu üç yýl-
dan önce gerçekleþmiþ olsa bile, sigortacý sigorta bedelini ödemek zorundadýr.

XV - Sigorta ettiren veya lehdarýn sigortalýyý öldürmesi

MADDE 1504 - (1) Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doðmasýný saðlamak
amacýyla sigortalýyý öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklýðý ederse, sigortacý bedel ödeme bor-
cundan kurtulur.

(2) Lehdar, sigortalýyý öldürmüþ veya onun öldürülmesinde herhangi bir þekilde suç ortaklýðý
etmiþse, sigorta bedelinden yoksun kalýr ve bu bedel ölenin mirasçýlarýna geçer.

XVI - Lehdarýn sigorta ettirenin yerine geçmesi

MADDE 1505 - (1) Sigorte ettiren lehine sigorta sözleþmesinden doðan alacaklar ihtiyaten ve-
ya icraen haczedilirse ya da sigorta ettiren hakkýnda iflâsýn açýlmasýna karar verilirse, adý belirtilerek
gösterilmiþ olan lehdar, sigorta sözleþmesine sigorta ettirenin onayý ile onun yerine taraf olabilir.

(2) Lehdar sözleþmeye taraf olursa, sözleþmenin sigortacý tarafýndan feshi hâlinde haczi uygu-
latan alacaklýnýn veya iflâs masasýnýn alacaklarýný, sigorta ettirenin sigortacýdan isteyebileceði mik-
tara kadar karþýlamakla yümkümlüdür.

(3) Sözleþmede lehdar hiç veya adý belirtilerek gösterilmemiþse, birinci fýkrada açýklanan hak,
sigorta ettirenin eþine ve çocuklarýna geçer.

(4) Lehdarýn veya eþ ve çocuklarýnýn, sigorta ettirenin yerine sözleþmeye taraf olabilmeleri
için, sigortacýya bildirimde bulunmalarý þarttýr. Lehdarýn veya eþ ve çocuklarýnýn haczi öðrendikle-
ri veya iflâsýn açýldýðý tarihten baþlayarak, bir ay içinde bildirim yapmamalarý hâlinde, birinci fýk-
rada açýklanan hak düþer.
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XVII - Sigortacýnýn iflâsý
MADDE 1506 - (1) Sigortacýnýn iflâsýnýn açýldýðý tarihte, bir yýldan uzun süreli sigortalarda,

riziko gerçekleþmemiþ veya gerçekleþmiþ fakat bedel ödenmemiþse, ilk hâlde iflâsýn açýldýðý, ikin-
cisinde ise rizikonun gerçekleþtiði andaki matematik karþýlýklar hak sahiplerine ödenir. Rizikonun
gerçekleþtiði durumlarda, matematik karþýlýklarý aþan kýsým, sigortacýnýn güvencesinden karþýlanýr;
açýk kalan miktar garameye girer.

B) Kaza sigortasý
I - Genel olarak
MADDE 1507 - (1) Kaza sigortasý, belli bir prim karþýlýðýnda, sigortalýnýn uðrayacaðý kaza,

hastalýk sonucu ölüm, geçici veya sürekli sakatlýk ya da iþgörmezlik hâlleri için sigorta güvencesi
saðlar. Ölüm, ani olarak veya kaza tarihinden itibaren en çok bir yýl içinde ya da hastalýk sonucu
gerçekleþmiþse, sigorta bedeli sigorta ettirene yahut onun tarafýndan belirlenmiþ kiþiye; geçici ve
sürekli sakatlýk veya iþgörmezlik hâllerinde ise sigortalýya ödenir.

(2) Geçici olarak çalýþma gücünden yoksun kalan sigortalýya, poliçede yazýlý süre ile sýnýrlý ol-
mak üzere, yoksunluðun devam ettiði süre için günlük hesabýyla tazminat verilir.

II – Ýyileþtirme giderleri
MADDE 1508 - (1) Sigortacý, aksine sözleþme yoksa, poliçede yazýlý bedelden baþka, sigorta-

lýnýn yaptýðý iyileþtirme giderlerini de ödemekle yükümlüdür.

III - Sigortalý
MADDE 1509 - (1) Kazaya karþý sigorta, sigorta ettirenin veya baþkasýnýn uðrayabileceði ka-

zalara karþý yapýlabilir.

IV - Uygulanacak hükümler
MADDE 1510 - (1) Hayat sigortalarýnda sigortalýyý düzenleyen 1490 ýncý maddenin ikinci ilâ

dördüncü fýkralarý, kaza sonucu ölüm rizikosu için yapýlan sigortalarda da uygulanýr.

(2) Hayat sigortalarýna iliþkin diðer hükümler, kaza sigortasý hakkýnda da kýyas yoluyla uygulanýr.

(3) Gerçek zararýn sigortacý tarafýndan karþýlanmasý öngörülmüþ ise, zarar sigortalarýna iliþkin
hükümler, kýyas yoluyla kaza sigortasý hakkýnda da uygulanýr.

C) Hastalýk ve saðlýk sigortasý
I - Sigortanýn yaptýrýlmasý
MADDE 1511 - (1) Hastalýk ve saðlýk sigortalarý, sigortalý lehine yapýlabilir; hastalýk sigorta-

larýnda, lehdar da belirlenebilir.

II - Güvenceler
1. Sigorta güvencesi
MADDE 1512 - (1) Sigortacý, hastalýk sigortasý ile sözleþmede öngörülen hastalýklardan biri-

nin veya bir kaçýnýn, sözleþme süresi içinde gerçekleþmesi veya ortaya çýkmasý hâli için sigorta gü-
vencesi saðlar. Sözleþmede birden çok hastalýk sigorta güvencesine baðlanmýþsa, hastalýklardan bi-
rinin gerçekleþmesi veya ortaya çýkmasý hâlinde bedel ödenir ve sözleþme sona erer. Güvencenin,
aksine sözleþme yoksa, hastalýklardan sadece birinin gerçekleþmesi hâli için verildiði kabul edilir.
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2. Saðlýk sigortasý güvenceleri

MADDE 1513 - (1) Saðlýk sigortasý ile sigortacý;

a) Hastalýk sonucu gerekli hâle gelen ilaç dâhil, her türlü týbbî bakým, gebelik ve doðum, has-
talýklarýn erken tanýsýna yönelik, ayaktaki incelemeler de içinde olmak üzere, sözleþmede kararlaþ-
týrýlan giderleri,

b) Tedavinin týbben yatarak yapýlmasýnýn gerekli olduðu durumlarda günlük hastane giderleri;

c) Sigortalýnýn, hastalýk sonucu çalýþamamasý nedeniyle elde edemediði kazançlar için karar-
laþtýrýlan günlük iþ görememe parasý,

d) Sigortalý, bakýma gereksinim duyar duruma geldiði takdirde, bakým nedeniyle doðan gider-
ler veya kararlaþtýrýlan gündelik bakým parasý

için güvence verir.

(2) Güvence, aksine sözleþme yoksa, birinci fýkradaki tutarlarýn tümünü kapsar.

III - Sigorta deðeri

MADDE 1514 - (1) Sigortalýnýn saðlýðý, hastalýk sigortalarý ile meblað sigortasý þeklinde düzen-
lenen saðlýk sigortalarýnda bir veya bir kaç sigortacý tarafýndan, çeþitli bedellerle sigorta ettirilebilir.

(2) Ödenecek bedelin menfaatten fazla olduðu durumlarda, aþan kýsým sigortalýnýn lehine ya-
pýlmýþ sayýlýr.

IV - Hastalýk sigortasýnda lehdar

MADDE 1515 - (1) Lehtarý belirleyerek baþkasýnýn hastalýðý üzerine sigorta yapýlabilmesi için,
o kimse ile lehdar arasýnda bir menfaat iliþkisinin bulunmasý ve sigortalýnýn yazýlý izni gerekir. Sigor-
talýnýn yasal temsilcisinin bulunduðu durumlarda, yazýlý izin yasal temsilci tarafýndan verilir. Sigor-
talý onbeþ yaþýný doldurmuþsa, ayrýca onun da izni alýnýr; aksi takdirde yapýlan sözleþme geçersizdir.

(2) Yasal temsilcinin, lehdar olarak belirlendiði veya sigorta ettiren olduðu hâllerde, iznin ve-
rilmesinde sigortalýyý temsil yetkisi yoktur.

(3) Sigorta ettiren, belirlediði lehdarý sigortacýya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük ye-
rine getirilmediði takdirde, sigortacý iyiniyetle yaptýðý ödeme ile borcundan kurtulur.

(4) Lehdarýn belirtilmediði hâllerde, sigortanýn sigortalý lehine yapýldýðý kabul edilir.

V - Bekleme süresi

MADDE 1516 - (1) Bekleme sürelerini öngören sigorta sözleþmelerinde, bekleme süresinin üst
sýnýrý Hazine Müsteþarlýðýnca veya Müsteþarlýðýn uygun göreceði bir kurum tarafýndan belirlenir.

VI - Yeni doðan bebeðin ve evlat edinilenin sigorta kapsamýnda olmasý

MADDE 1517 - (1) Doðum sýrasýnda, ana babadan biri için yaptýrýlmýþ bir hastalýk veya sað-
lýk sigortasýnýn bulunmasý hâlinde, aksine sözleþme yoksa doðumun tamamlanmasýndan itibaren be-
bek, ek prim olmaksýzýn sigortanýn kapsamýna girer. Ancak, bunun için doðumun en geç iki ay için-
de sigortacýya bildirilmesi gerekir.

(2) Evlat edinilen küçükler hakkýnda da birinci fýkra hükmü uygulanýr.
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VII - Bilgi isteme hakký
MADDE 1518 - (1) Sigortacý, ifa yükümlülüðünü incelerken, ilgili kiþinin veya onun yasal

temsilcisinin istemesi hâlinde, bunlarca belirlenen doktora, güvence kapsamýndaki hastalýðýn ger-
çekleþip gerçekleþmediði ve týbbî nitelikte bir iyileþtirme iþleminin uygulanmasýnýn gerekliliði ko-
nusunda aldýðý rapor hakkýnda bilgi ve rapor üzerinde inceleme olanaðýný vermek zorundadýr.

VIII - Hastalýk ve saðlýk sigortasýna uygulanacak diðer hükümler
MADDE 1519 - (1) Hayat sigortalarýna iliþkin hükümler 1497 ve 1504 üncü maddeler hükümle-

ri dýþýnda hastalýk sigortasýna da uygulanýr. Ancak hastalýk sigortasýna 1503 üncü maddenin uygulana-
bilmesi, sözleþmede öngörülen rizikonun intihara teþebbüs nedeniyle gerçekleþmiþ olmasýna baðlýdýr.

(2) Sigortalýnýn uðradýðý hastalýk, ilaç ve tedavi giderleri için harcama yapýlmasý gibi gerçek
zararlarýn sigortacý tarafýndan karþýlanmasý öngörülen saðlýk sigortalarýnda ise, genel hükümler dý-
þýnda, zarar sigortalarýna iliþkin hükümler ile 1500 ilâ 1502 nci maddeler hükümleri saðlýk sigorta-
sý hakkýnda da uygulanýr.

IX - Koruyucu hükümler
MADDE 1520 - (1) 1487 nci maddenin ikinci fýkrasýna, 1490 ýncý maddenin ikinci fýkrasýnýn

ilk cümlesine ve dördüncü fýkrasýna, 1504 üncü madde hükmüne ve 1515 inci maddenin birinci fýk-
rasýnýn birinci cümlesinin ilk kýsmýna aykýrý sözleþmeler geçersizdir.

(2) 1490 ýncý maddenin üçüncü fýkrasýna, 1491 inci maddenin ikinci fýkrasýna, 1496 ncý mad-
denin birinci fýkrasýna, 1506 ncý madde madde hükmüne, 1507 nci maddenin birinci fýkrasýna, 1510
uncu, 1511 inci madde hükümlerine, 1514 üncü maddenin ikinci fýkrasýna, 1515 inci maddenin bi-
rinci fýkrasýnýn ikinci cümlesine ve ikinci fýkrasýna, 1518 ve 1519 uncu maddeler hükümlerine ay-
kýrý sözleþme þartlarý geçersizdir.

(3) 1489 uncu madde hükmü, 1490 ýncý maddenin ikinci fýkrasýnýn ikinci ve üçüncü cümlele-
ri, 1492 nci madde hükmü, 1497 ilâ 1503 üncü madde hükümleri, 1515 inci maddenin birinci fýk-
rasýnýn son cümlesi ve 1517 nci madde hükmü sigorta ettiren, sigortalý ve lehtar aleyhine deðiþtiri-
lemez; deðiþtirilirse kanun hükümleri uygulanýr.

SON HÜKÜMLER
A) Ticaret davalarýnda yargýlama usulü
MADDE 1521 - (1) Ticaret þirketlerinde, ortaklarýn þirketle veya birbirleriyle olan iliþkilerin-

den doðan davalarda veya þirketin yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ya da denetçilerine karþý açý-
lacak davalarda basit yargýlama usulü uygulanýr.

B) Ölçeklerine göre ticarî iþletmeler
MADDE 1522 - (1) Küçük ve orta ölçekli ticarî iþletmeleri tanýmlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliðinin görüþü alýnarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak bir yönetmelik-
le düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayýmlanýr. Bu ölçütler, bu Kanunun ticarî defterler ile fi-
nansal tablolara ve raporlamaya iliþkin olanlar baþta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanýr.

C) Ölçeklerine göre sermaye þirketleri
MADDE 1523 - (1) Aþaðýdaki üç ölçütten en az ikisini aþamayanlar küçük sermaye þirketi ola-

rak kabul edilir:

a) Aktifte görülen zararýn çýkarýlmasýyla bulunan bilânço toplamý altý milyon Türk Lirasý.
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b) Hesap döneminin son gününden (bilânço günü) önceki oniki ay içindeki satýþlar toplamý oni-
ki milyon Türk Lirasý.

c) Yýllýk ortalama çalýþan sayýsý elli kiþi.

(2) Birinci fýkrada öngörülen büyüklük ölçütlerinden en az ikisini aþan ve aþaðýdaki üç ölçütün
ikisini aþmayanlar orta büyüklükte sermaye þirketi olarak kabul edilir.

a) Aktifte görülen zararýn çýkarýlmasýyla bulunan bilânço toplamý yirmi milyon Türk Lirasý.

b) Hesap döneminin son gününden önceki oniki ay içindeki satýþlar tutarý elli milyon Türk Lirasý,

c) Yýllýk ortalama çalýþan sayýsý ikiyüzelli kiþi.

(3) Bakanlar Kurulu büyüklükleri on katýna kadar artýrabilir ya da onda birine kadar azaltabilir.

(4) Ýkinci fýkrada belirtilen ölçütlerden en az ikisini aþan sermaye þirketi büyük sermaye þirke-
ti olarak kabul edilir. Menkul kýymetleri, Türkiye’de menkul kýymetler borsalarýnda veya Sermaye
Piyasasý Kurulunun her yýl ilân edeceði listede yer alan ülkelerin menkul kýymetler borsalarýnda iþ-
lem gören ya da iþlem görmek üzere kote edilmiþ yahut kotasyon için baþvurusu yapýlmýþ bulunan
bir þirket, bu fýkradaki ölçütleri aþmamýþ olsa bile, büyük sermaye þirketi olarak kabul edilir.

(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fýkralarda öngörülen büyüklük ölçütleri, bilânço günü itibarýyla,
birbirini izleyen iki faaliyet döneminde aþýlmýþsa veya bu ölçütlerin altýnda kalýnmýþsa þirketin bü-
yüklük yönünden konumu deðiþir.

(6) Tür deðiþtirme hâlinde ve yeni kuruluþ þeklindeki birleþtirmelerde, þirketin konumu, tür de-
ðiþtirmenin veya birleþmenin gerçekleþmesinden sonraki ilk bilânço gününde, birinci, ikinci veya
üçüncü fýkralarda yer alan þartlara göre belirlenir.

(7) Yýllýk ortalama çalýþan sayýsý, yurt dýþýnda çalýþanlar dâhil stajyerler hariç tutularak, 31
Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralýk itibarýyla þirkette çalýþanlarýn toplam sayýlarýnýn dörde bölün-
mesiyle hesaplanýr.

(8) Ýþçi sendikalarýnýn ve diðer kanunlarda öngörülmüþ bulunan yetkililerin ve kiþilerin bu ko-
nuda bilgi alma haklarý saklýdýr.

D) Elektronik iþlemler ve bilgi toplumu hizmetleri

I - Web sitesi
MADDE 1524 - (1) Her sermaye þirketi bir web sitesi açmaya ve bu sitenin açýkça belirlenmiþ

bir bölümünü, sayýlacak içerik ile sýnýrlý olmamak üzere, þirketçe kanunen yapmasý gereken ilânla-
ra, paysahipleri veya ortaklarý açýsýndan önem taþýyan açýklamalara; yönetim ve müdürler kurulu ile
genel kurul toplantýlarýnýn hazýrlýklarýna; anýlan kurullarýn yapýlmasýna iliþkin bilgilere; ortaklara ve
paysahiplerine sunulmasý gereken belgelerin yayýmlanmasýna; bu kurullara ait olanlar da dahil ol-
mak üzere her türlü çaðrýya; oy verme, þeffaflýk ve kamuyu aydýnlatma yönünden zorunlu ve bilgi
toplumu baðlamýnda yararlý görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasýna; bilgi almaya yönelik
sorulara, cevaplara ve benzeri diðer iþlemler ile bu Kanunda ve diðer kanunlarda paysahiplerinin
veya ortaklarýn aydýnlatýlmasýnýn öngörüldüðü konulara, özgülemek zorundadýr. Ayrýca, finansal
tablolar, bunlarýn dipnotlarý, ekleri, yönetim kurulunun yýllýk raporu dahil, hesap durumlarýna, ara
finansal tablolara, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduðuna iliþkin
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yýllýk deðerleme açýklamasýna; denetçinin, özel denetçinin, iþlem denetçilerinin raporlarýna ve yet-
kili kurul ve bakanlýklarýn konulmasýný istedikleri pay sahiplerini ve sermaye piyasasýný ilgilendiren
konulara iliþkin olarak, þirketin cevaplarý ve bildirimleri ve diðer ilgili hususlar þirketin web sitesin-
de yayýnlanýr. Bu hükümdeki yükümlülüðe uymama, kanuna aykýrýlýðýn ve yönetim kurulunun gö-
revini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarýný doðurur. Ceza hükümleri saklýdýr. Finansal
tablolarý ile her türlü rapor üç yýl sitede kalýr.

(2) Web sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrýlmýþ kýsmýnýn ticaret siciline kaydý da dâhil ol-
mak üzere, bu maddenin amaçlarýna özgülenmiþ bulunan bu kýsmýnýn herkese açýk nitelik taþýdýðý,
burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiþ açýklamalar ve hukukî iradeler oldu-
ðu, sitenin bu kýsmýna ulaþýlmasýnýn usul ve esaslarý ile ilgili diðer hususlar Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlýðý tarafýndan bir yönetmelikle düzenlenir.

(3) Web sitesinin bu maddenin amaçlarýna özgülenmiþ kýsmýnda yayýmlanan içeriðin baþýna ta-
rih ve parantez içinde “yönlendirilmiþ mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve
ikinci fýkrada anýlan yönetmeliðe uyulmak suretiyle deðiþtirilebilir. Tahsis edilen kýsýmda yer alan
bir mesajýn yönlendirildiði karinedir.

(4) Bu Kanun ile ilgili diðer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörül-
medikçe, þirketin web sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altý ay sü-
reyle web sitesinde kalýr; aksi hâlde konulmamýþ sayýlýr.

(5) Yönlendirilmiþ mesajlarýn basýlý þekilleri 82 nci madde uyarýnca ayrýca saklanýr. Web site-
sinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip þirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noter-
likçe onaylý bir deftere sýra numarasýna göre yazýlýr veya yapýþtýrýlýr. Daha sonra sitede yayýnlanan
bilgilerde bir deðiþiklik yapýlýrsa, deðiþikliðe iliþkin olarak yukarýdaki iþlem tekrarlanýr.

II - Beyanlar, belgeler ve senetler
MADDE 1525 - (1) Taraflarýn açýkça anlaþmalarý ve 18 inci maddenin üçüncü fýkrasý saklý kal-

mak þartýyla, bildirimler, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iþtirak taah-
hütnamesi, toplantý çaðrýlarý ve bu hüküm uyarýnca yapýlan elektronik gönderme ve elektronik sak-
lama sözleþmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uðrayabilir ve kabul edil-
miþse hüküm ifade eder.

III - Güvenli elektronik imza
MADDE 1526 - (1) Poliçe, bono, çek makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen

senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere iliþkin arz, kabul, aval gibi senet
üzerinde gerçekleþtirilen iþlemler güvenli elektronik imza ile yapýlamaz.

(2) Koniþmentonun, taþýma senedinin ve sigorta poliçesinin imzasý elle, faksimile baský, zým-
ba, ýstampa, sembol þeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araç ile de atýlabilir. Düzenlen-
ledikleri ülke kanunlarýnýn izin verdiði ölçüde bu senetlerde yer alacak kayýtlar el yazýsý, telgraf, te-
leks, faks ve elektronik diðer araçlarla yazýlabilir, oluþturulabilir, gönderilebilir.

IV - Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul
1. Genel olarak
MADDE 1527 - (1) Sermaye þirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin, ön-

görülen belirli durumlarda, kurul toplantýlarýna görüntü ve ses aktarýlmasý yoluyla katýlabilmeleri ve
oy vermeleri esas sözleþme veya þirket sözleþmesiyle düzenlenebilir.
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(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüþ þirketlerde, þirket sözleþmesin-
de ve esas sözleþmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katýlma,
öneride bulunma ve oy verme, fizikî katýlýmýn, öneride bulunmanýn ve oy vermenin bütün hukukî
sonuçlarýný doðurur.

(3) Birinci ve ikinci fýkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, þir-
ketin bu amaca özgülenmiþ bir web sitesine sahip olmasý, ortaðýn bu yolda istemde bulunmasý, elek-
tronik ortam araçlarýnýn etkin katýlmaya elveriþliliðinin bir teknik raporla kanýtlanýp bu raporun tes-
cil ve ilân edilmesi ve oy kullananlarýn kimliklerinin saklanmasý þarttýr.

(4) Birinci ve ikinci fýkrada anýlan þirketlerde esas sözleþme veya þirket sözleþmesi gereði þirket yö-
netimi, bu yolla oy kullanmanýn bütün þartlarýný gerçekleþtiriri ve ortaða gerekli bütün araçlarý saðlar.

(5) Anonim þirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katýlma, öneride bulunma, görüþ
açýklama ve oy verme, fizikî katýlmanýn ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarýný doðurur. Bu hük-
mün uygulanmasý esaslarý bir Tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katýl-
maya ve oy vermeye iliþkin esas sözleþme hükmünün örneði yer alýr. Anonim þirketler Tüzükten ay-
nen aktarýlacak olan bu hükümde deðiþiklik yapamazlar. Tüzük ayrýca oyun gerçek sahibi veya tem-
silcisi tarafýndan kullanýlmasýný saðlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fýkrasýnda öngörü-
len komiserlerin bu hususa iliþkin yetkilerini içerir. Bu Tüzüðün yürürlüðe girmesi ile birlikte ge-
nel kurullara elektronik ortamda katýlma ve oy kullanma sisteminin uygulanmasý pay senetleri bor-
saya kota edilmiþ þirketlerde zorunlu hâle gelir.

(6) Birinci ilâ dördüncü fýkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafýndan kullanýl-
masýna ve uygulamaya iliþkin kurallar ile paysahibinin temsilcisine web sitesi aracýlýðýyla talimat
vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenir.

2. Uygulama kurallarý

MADDE 1528 - (1) Elektronik ortamý kullanmak isteyen ortaklar, paysahipleri ve yönetim ku-
rulu üyeleri e-posta adreslerini þirkete bildirirler.

E) Kurumsal yönetim ilkeleri

MADDE 1529 - (1) Halka açýk anonim þirketlere kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulu-
nun buna iliþkin açýklamasýnýn esaslarý ve þirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçlarý
Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan belirlenir.

Sermaye Piyasasý Kurulunun uygun görüþü alýnmak þartýyla, diðer kamu kurum ve kuruluþla-
rý sadece kendi alanlarý için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili, ayrýntýya iliþkin
sýnýrlý düzenlemeler yapabilirler.

F) Hukukî iþlemlerin yasaklanmasýnýn ve edimlerde en yüksek sýnýrlarýn aþýlmasýnýn
sonuçlarý

MADDE 1530 - (1) Ticarî hükümlerle yasak edilmiþ bulunan iþlemler veya þartlar, aksine özel
bir hüküm bulunmadýkça batýldýr; þu kadar ki, bir sözleþme uyarýnca yerine getirilmesi gereken
edimler hakkýnda kanun veya yetkili makamlarýn kabul etmiþ olduðu en yüksek sýnýrý aþan sözleþ-
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meler, en yüksek sýnýr üzerinden yapýlmýþ sayýlýr ve bu sýnýrdan fazla olan edimler hatâ ile yapýlmýþ
olmasa da geri alýnýr. Bu sýnýrlarda Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fýkrasýnýn ikinci
cümlesi uygulanmaz.

G) “Þirket” ve “ortaklýk” terimlerinin yasallýðý

MADDE 1531 - (1) Bu Kanuna göre “ortaklýk”, “kollektif ortaklýk”, “komandit ortaklýk”,
“anonim ortaklýk”, “sermayesi paylara bölünmüþ komandit ortaklýk”, “limited ortaklýk” ve “koope-
ratif ortaklýk” terimleri, sýrasýyla “þirket”e, “kollektif þirket”e, “komandit þirket”e, “anonim þir-
ket”e, “sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirket”e, “limited þirket”e ve “kooperatif þirket”e eþ
anlamda yasal terimlerdir ve bu terimler yerine kullanýlabilir.

H) Ticaret sicili harçlarý

MADDE 1532 - (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayýlý Harçlar Kanununun hükümleri uyarýnca alý-
nan ticaret sicili harçlarýnýn yarýsý ticaret sicilini tutmakla görevli odaya gelir kaydedilir ve bu harç-
lar söz konusu oda tarafýndan tahsil edildiðinin ertesi günü Maliye veznesine yatýrýlýr.

Ý) Kaldýrýlan hükümler

MADDE 1533 - (1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldý-
rýlmýþtýr.

GEÇÝCÝ MADDE 1 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu Türk Ticaret Kanununun yü-
rürlüðe girdiði tarihten itibaren on gün içinde, büyük ve orta ölçekli sermaye þirketlerinin ve þirket-
ler topluluklarýnýn ticarî defterleri ile münferit ve konsolide finansal tablolarýna doðrudan doðruya
uygulanacak olan, Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna veya bunun yerine geçen stan-
dartlara tam bir uygunluk içinde hazýrlanmýþ bulunan Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn tam met-
nini 88 inci maddeye uygun olarak Resmî Gazetede bir teblið halinde yayýmlar.

(2) Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu, þahýs þirketleriyle küçük ölçekli sermaye þirketleri-
ne ve her ölçekteki iþletmeler ile adî þirketlerin finansal tablolarýna uygulanabilecek özel muhase-
be standartlarýný, bu maddenin birinci fýkrasýnda öngörülen süre içinde, bir teblið halinde Resmî Ga-
zetede yayýmlar. Uluslararasý finansal raporlama standartlarýna dayanýlarak hazýrlanacak olan özel
standartlar bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren üç yýl sonra kendiliðinden yürürlükten
kalkar ve özel standartlara baðlý þirket ve iþletmelere de 88 inci madde hükümleri baþta olmak üze-
re bu Kanun hükümleri uygulanýr.

(3) Türkiye Muhasebe Standartlarý ve kavramsal çerçevede belirlenen ilkeleri bu Kanunun ticarî
defterler, finansal tablolara ve raporlamaya iliþkin hükümleri ile ilgili diðer hükümlerine uygulanýr.

GEÇÝCÝ MADDE 2 - (1) Bu Kanunda geçen “Türk Lirasý” ibaresi karþýlýðýnda, uygulamada,
28/1/2004 tarihli ve 5083 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkýnda Kanun hü-
kümlerine göre ülkede dolaþýmda bulunan para “Yeni Türk Lirasý” olarak adlandýrýldýðý sürece bu
ibare kullanýlýr.
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Yürürlük

MADDE 1534 - (1) Kenar baþlýklarý metne dâhil olan bu Kanun yayýmý tarihinden altý ay son-
ra yürürlüðe girer; þu kadar ki, bu Kanunun yürürlüðü ve uygulanma þekli hakkýndaki kanun hü-
kümleri saklýdýr.

Yürütme
MADDE 1535 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip Erdoðan
Başbakan

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
M. V. Gönül A. Þener M. A. Þahin

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
B. Atalay A. Babacan M. Aydýn

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
N. Çubukçu K. Tüzmen C. Çiçek

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı
M. V. Gönül A. Aksu K. Unakýtan

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı
H. Çelik F. N. Özak R. Akdað

Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.
B. Yýldýrým M. M. Eker C. Çiçek

Sanayi ve Ticaret Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
A. Coþkun M. H. Güler A. Koç

Çevre ve Orman Bakanı
O. Pepe
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BÝRÝNCÝ KÝTAP
Ticarî Ýþletme
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A) Ticarî iþletme
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I - Gerçek kiþiler
1. Genel olarak Madde 12
2. Küçük ve kýsýtlýlar Madde 13
3. Ticaret yapmaktan menedilenler Madde 14
4. Esnaf Madde 15
II - Tüzel kiþiler Madde 16
III - Donatma iþtiraki Madde 17
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3. Fatura ve teyit mektubu Madde 21
4. Ücret ve sözleþme cezasýnýn indirilmesi Madde 22
5. Ticarî satýþ ve trampa Madde 23

ÝKÝNCÝ KISIM
Ticaret Sicili

A) Kuruluþ
I - Genel olarak Madde 24
II - Yönetim Madde 25
III - Tüzük Madde 26
B) Tescil
I - Þartlarý
1. Ýstem Madde 27
2. Ýlgililer Madde 28
3. Ýstemin þekli Madde 29
4. Süre Madde 30
5. Deðiþiklikler Madde 31
II - Sicil müdürünün görevleri
1. Ýnceleme görevi ve geçici tescil Madde 32
2. Tescile davet ve ceza Madde 33
3. Ýtiraz Madde 34
III - Açýklýk Madde 35
IV - Sonuçlarý
1. Tescil ve ilânýn üçüncü kiþilere etkisi Madde 36
2. Görünüþe güven Madde 37
3. Sorumluluk Madde 38

ÜÇÜNCÜ KISIM
Ticaret Unvaný ve Ýþletme Adý

A) Ticaret unvaný
I - Kullanma zorunluluðu
1. Genel olarak Madde 39
2. Tescil Madde 40
II - Ticaret unvanýnýn þekli
1. Gerçek kiþiler Madde 41
2. Tüzel kiþiler
a) Kollektif ve komandit þirketler Madde 42

b) Anonim, limited ve kooperatif þirketler Madde 43
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c) Tacir sayýlan diðer tüzel kiþiler ve donatma iþtiraki Madde 44
d) Ortak hükümler Madde 45
3. Ekler Madde 46
4. Ticaret unvanýnýn devamý Madde 47
5. Þubeler Madde 48
6. Ticaret unvanýnýn devri Madde 49
III - Ticaret unvanýnýn korunmasý
1. Ýlke Madde 50
2. Bildirim ve ceza Madde 51
3. Unvanýna tecavüz edilen kimsenin haklarý Madde 52
B) Ýþletme adý Madde 53

DÖRDÜNCÜ KISIM
Haksýz Rekabet

A) Genel olarak
I - Amaç ve ilke Madde 54
II - Dürüstlük kurallarýna aykýrý davranýþlar, ticarî uygulamalar Madde 55
B) Hukukî sorumluluk
I - Çeþitli davalar Madde 56
II - Çalýþtýranýn sorumluluðu Madde 57
III - Basýn, yayýn, iletiþim ve biliþim kuruluþlarýnýn sorumluluðu Madde 58
IV - Kararýn ilâný Madde 59
V - Zamanaþýmý Madde 60
VI - Ýhtiyatî tedbirler Madde 61
C) Ceza sorumluluðu
I - Cezayý gerektiren fiiller Madde 62
II - Tüzel kiþilerin cezaî sorumluluðu Madde 63

BEÞÝNCÝ KISIM
Ticarî Defterler

A) Defter tutma ve envanter
I - Defter tutma yükümü Madde 64
II - Defterlerin tutulmasý Madde 65
III - Envanter Madde 66
IV - Envanteri kolaylaþtýrýcý yöntemler Madde 67
B) Açýlýþ bilânçosu, yýlsonu finansal tablolarý
I - Genel hükümler
1. Düzenleme yükümü Madde 68
2. Düzenlemeye iliþkin ilkeler Madde 69
3. Dil ve para birimi Madde 70
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4. Ýmza Madde 71

II - Kalemlere iliþkin ilkeler

1. Tamlýk ve mahsup yasaðý Madde 72

2. Bilânçonun içeriði Madde 73

3. Aktifleþtirme yasaðý Madde 74

4. Karþýlýklar Madde 75

5. Dönem ayýrýcý hesaplar Madde 76

6. Sorumluluk iliþkileri Madde 77

III - Deðerleme ilkeleri

1. Genel deðerleme ilkeleri Madde 78

2. Varlýklar ile borçlarýn deðerleme ölçüleri Madde 79

3. Ýktisap ve üretim deðerleri Madde 80

4. Deðerlemeyi basitleþtirici yöntemler Madde 81

C) Saklama ve ibraz

I - Belgelerin saklanmasý, saklama süresi Madde 82

II - Hukukî uyuþmazlýklarda ibraz Madde 83

III - Uyuþmazlýklarda suret alýnmasý Madde 84

IV - Defterlerin tümüyle incelenmesi Madde 85

V - Görüntü ve veri taþýyýcýlara aktarýlmýþ belgelerin ibrazý Madde 86

VI - Ticarete yeni baþlayanlar için uygulama Madde 87

VII -Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulunun yetkisi Madde 88

ALTINCI KISIM
Cari Hesap

A) Taným ve þekil Madde 89

B) Hükümleri

I - Genel olarak Madde 90

II - Özel durumlar

1. Ticarî senetler Madde 91

2. Ücret ve giderler Madde 92

3. Hesap dýþýnda kalan alacaklar Madde 93

III - Bakiye

1. Belirlenmesi Madde 94

2. Faiz

a) Alacaklar için faiz Madde 95

3. Bakiye için faiz iþletilemeyeceði Madde 96
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IV - Bütünlük ilkesi Madde 97
C) Cari hesabýn sona ermesi
I - Genel olarak Madde 98
II - Ölüm ve kýsýtlýlýk hâlleri Madde 99
D) Artan tutarýn haczi Madde 100
E) Zamanaþýmý Madde 101

YEDÝNCÝ KISIM
Acentelik

A) Genel olarak
I - Tanýmý Madde 102
II - Uygulama alaný Madde 103
III - Ýnhisar Madde 104
B) Acentenin yetkileri
I - Genel olarak Madde 105
II - Özel ve yazýlý yetki gerektiren hâller Madde 106
III - Sözleþme yapma yetkisi Madde 107
IV - Yetkisizlik Madde 108
C) Acentenin borçlarý
I - Genel olarak Madde 109
II - Haber verme yükümlülüðü Madde 110
III - Önlemler Madde 111
IV - Ödeme borcu Madde 112
D) Acentenin haklarý
I - Ücret
1. Ücrete hak kazandýran iþlemler Madde 113
2. Ücrete hak kazanma zamaný Madde 114
3. Ücretin miktarý Madde 115
4. Ücretin ödeme zamaný Madde 116
II - Olaðanüstü giderlerin karþýlanmasý Madde 117
III - Faiz isteme hakký Madde 118
IV - Hapis hakký Madde 119
E) Müvekkilin borçlarý Madde 120
F) Acentelik sözleþmesinin sona ermesi
I - Sebepleri Madde 121
II - Denkleþtirme istemi Madde 122
III - Rekabet yasaðý anlaþmasý Madde 123
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ÝKÝNCÝ KÝTAP
Ticaret Þirketleri
BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Türleri Madde 124
B) Tüzel kiþilik ve ehliyet Madde 125
C) Uygulanacak kanun hükümleri Madde 126
D) Sermaye koyma borcu
I - Konusu Madde 127
II - Hükmü
1. Genel olarak Madde 128
2. Temerrüt faizi Madde 129
3. Sorumlu olma Madde 130
4. Karineler Madde 131
5. Faiz ve ücret alma hakký Madde 132
E) Ortaklarýn kiþisel alacaklýlarý Madde 133
F) Birleþme, bölünme ve tür deðiþtirme
I - Uygulama alaný ve kavramlar
1. Uygulama alaný Madde 134
2. Kavramlar Madde 135
II - Birleþme
1. Genel hükümler
a) Ýlke Madde 136
b) Geçerli birleþmeler Madde 137
c) Tasfiye hâlindeki bir þirketin birleþmeye katýlmasý Madde 138
d) Sermayenin kaybý veya borca batýklýk hâlinde birleþmeye katýlma Madde 139
2. Ortaklýk paylarý ve haklarý
a) Ortaklýk payýnýn ve haklarýnýn korunmasý Madde 140
b) Ayrýlma akçesi Madde 141
3. Sermaye artýrýmý, yeni kuruluþ ve ara bilânço
a) Sermaye artýrýmý Madde 142
b) Yeni kuruluþ Madde 143
c) Ara bilânço Madde 144
4. Birleþme sözleþmesi, birleþme raporu ve denetleme
a) Birleþme sözleþmesi
aa) Birleþme sözleþmesinin yapýlmasý Madde 145
bb) Birleþme sözleþmesinin içeriði Madde 146
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b) Birleþme raporu Madde 147

c) Birleþme sözleþmesinin ve birleþme raporunun denetlenmesi Madde 148

5. Ýnceleme hakký ve malvarlýðýnda deðiþiklikler

a) Ýnceleme hakký Madde 149

b) Malvarlýðýndaki deðiþikliklerle ilgili bilgiler Madde 150

c) Birleþme kararý Madde 151

6. Kesinleþmeye iliþkin hükümler

a) Ticaret siciline tescil Madde 152

b) Hukukî sonuçlar Madde 153

c) Ýlân Madde 154

7. Sermaye þirketlerinin kolaylaþtýrýlmýþ þekilde birleþmesi

a) Uygulama alaný Madde 155

b) Kolaylýklar Madde 156

8. Alacaklýlarýn ve çalýþanlarýn korunmasý

a) Alacaklarýn teminat altýna alýnmasý Madde 157

b) Ortaklarýn kiþisel sorumluluklarý ve iþ iliþkilerinin geçmesi Madde 158

III - Bölünme

1. Genel hükümler

a) Ýlke Madde 159

b) Geçerli bölünmeler Madde 160

c) Þirket paylarýnýn ve haklarýnýn korunmasý Madde 161

2. Bölünmenin uygulanmasýna iliþkin hükümler

a) Sermayenin azaltýlmasý Madde 162

b) Sermaye artýrýmý Madde 163

c) Yeni kuruluþ Madde 164

d) Arabilânço Madde 165

3. Bölünme belgelerini denetleme ve inceleme hakký

a) Bölünme sözleþmesi ve bölünme plâný

aa) Genel olarak Madde 166

bb) Bölünme sözleþmesinin ve bölünme plânýnýn içeriði Madde 167

b) Bölünmenin dýþýnda kalan malvarlýðý Madde 168

c) Bölünme raporu

aa) Ýçerik Madde 169

bb) Bölünme sözleþmesinin veya bölünme plânýnýn ve

bölünme raporunun denetlenmesi Madde 170
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d) Ýnceleme hakký Madde 171
e) Malvarlýðýndaki deðiþikliklerle ilgili bilgiler Madde 172
4. Bölünme kararý Madde 173
5. Korunmaya iliþkin hükümler
a) Alacaklýlarýn korunmasý
aa) Çaðrý Madde 174
bb) Alacaklarýn teminat altýna alýnmasý Madde 175
b) Sorumluluk
aa) Bölünmeye katýlan þirketlerin ikinci derecede sorumluluðu Madde 176
bb) Ortaklarýn kiþisel sorumluluðu Madde 177
6. Ýþ iliþkilerinin geçmesi Madde 178
7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik Madde 179
IV - Tür Deðiþtirme
1. Genel hükümler
a) Ýlke Madde 180
b) Geçerli tür deðiþtirmeler Madde 181
c) Kollektif ve komandit þirketlerin tür deðiþtirmelerine
iliþkin özel düzenleme Madde 182

2. Þirket payýnýn ve haklarýnýn korunmasý Madde 183
3. Kuruluþ ve ara bilânço Madde 184
4. Tür deðiþtirme plâný Madde 185
5. Tür deðiþtirme raporu Madde 186
6. Tür deðiþtirme plânýnýn ve tür deðiþtirme raporunun denetlenmesi Madde 187
7. Ýnceleme hakký Madde 188
8. Tür deðiþtirme kararý ve tescil Madde 189
9. Alacaklýlarýn ve çalýþanlarýn korunmasý Madde 190
V - Ortak Hükümler
1. Þirket payýnýn ve haklarýnýn incelenmesi Madde 191
2. Birleþmenin, bölünmenin ve tür deðiþtirmenin iptali ve
eksikliklerin sonuçlarý Madde 192

3. Sorumluluk Madde 193
VI - Ticarî iþletme ile ilgili birleþme ve tür deðiþtirme Madde 194
G) Þirketler topluluðu
I - Hâkim ve baðlý þirket Madde 195
II - Pay ve oy oranlarýnýn hesaplanmasý Madde 196
III - Karþýlýklý iþtirak Madde 197
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IV - Bildirim, tescil ve ilân yükümlülükleri Madde 198
V - Baðlý ve hâkim þirketlerin raporlarý Madde 199
VI - Baðlý þirketler hakkýnda bilgi alma Madde 200
VII - Baðlý þirketin hâkim þirketin paylarýna sahip olmasý Madde 201
VIII - Sorumluluk
1. Hâkimiyetin hukuka aykýrý kullanýlmasý Madde 202
2. Tam hâkimiyet hâlinde
a) Talimat Madde 203
b) Ýstisna Madde 204
c) Baðlý þirketin organlarýnýn þirkete ve paysahiplerine karþý sorumsuzluðu Madde 205
d) Þirket alacaklýlarýnýn dava hakký Madde 206
IX - Çeþitli hükümler
1. Özel denetim Madde 207
2. Satýn alma hakký Madde 208
3. Güvenden doðan sorumluluk Madde 209
H) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn düzenleme ve denetleme yetkisi Madde 210

ÝKÝNCÝ KISIM
Kollektif Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Þirketin Niteliði ve Kuruluþu

A) Taným Madde 211
B) Sözleþme
I - Þekil Madde 212
II - Zorunlu kayýtlar Madde 213
III - Noksanlýklar Madde 214
C) Tescil
I - Yükümlülük Madde 215
II - Yükümlülüðün yerine getirilmemesi Madde 216

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Ortaklar Arasýndaki Ýliþkiler

A) Sözleþme serbestisi Madde 217
B) Þirketin yönetimi
I - Yönetimin kime ait olduðu
1. Genel olarak Madde 218
2. Görevden alma
a) Þirket sözleþmesiyle atama Madde 219
b) Ortaklar kararýyla atama Madde 220



---- 918 ----

8-t.durak-96 fihrist 276/

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

3. Yönetim iþlerinde yalnýz baþýna veya birlikte hareket Madde 221
4. Diðer ortaklarýn itirazý Madde 222
II - Yönetimin kapsamý Madde 223
III - Faiz verme borcu Madde 224
C) Denetim Madde 225
D) Oy hakký ve kararlar Madde 226
E) Kâr payý hakký ve zarara katýlma
I - Finansal tablolarýnýn çýkarýlmasý Madde 227
II- Ortaðýn istemleri Madde 228
III- Zarar payý Madde 229
F) Rekabet yasaðý
I - Kural Madde 230
II - Aykýrý hareket Madde 231

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Þirketin ve Ortaklarýn Üçüncü Kiþilerle Ýliþkileri

A) Tüzel kiþiliðin kazanýlmasý Madde 232
B) Temsil
I - Kapsam Madde 233
II - Hükümleri Madde 234
III - Temsil yetkisinin kaldýrýlmasý Madde 235
C) Þirket alacaklýlarýnýn durumu
I - Ortaklarýn kiþisel sorumluluðu Madde 236
II- Sorumluluðun derecesi Madde 237
III - Mahkeme kararý Madde 238
IV- Ýflâs
1. Þirketin iflâsý Madde 239
2. Þirketin ve ortaklarýn iflâsý Madde 240
3. Ortaklarýn haklarý Madde 241
V - Takas Madde 242

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Þirketin Sona Ermesi ve Ortaðýn Ayrýlmasý

A) Sona erme
I - Sebepleri
1. Genel olarak Madde 243
2. Ýstisnalar Madde 244
3. Haklý sebepler Madde 245
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4. Özel durumlar
a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi Madde 246
b) Karine Madde 247
5. Kiþisel alacaklýlarýn durumu
a) Þirket süresinin uzatýlmasý hâlinde itiraz hakký Madde 248
b) Haciz ve þirketin feshini isteme hakký Madde 249
II - Hükümleri
1. Tescil ve ilân Madde 250
2. Ortaklarýn yönetim haklarýnýn sona ermesi Madde 251
3. Geçici yönetim Madde 252
B) Ortaklarýn þirketten ayrýlmasý
I - Özel durumlar
1. Ortaðýn ölümü Madde 253
2. Ortaðýn iflâsý Madde 254
3. Haklý sebepler Madde 255
4. Fesih ihbarý Madde 256
5. Ýki kiþilik þirkette
a) Haklý sebeplerin varlýðýnda Madde 257
b) Diðer sebeplerin varlýðýnda Madde 258
II - Hükümler
1. Tescil Madde 259
2. Ayrýlan ortaðýn payý
a) Hesaplama þekli Madde 260
b) Ödeme þekli Madde 261
c) Ödeme zamaný Madde 262
d) Tamamlanmamýþ iþler Madde 263
e) Zamanaþýmý Madde 264
f) Özel durumlar Madde 265
g) Zamanaþýmýnýn kesilmesi Madde 266

BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Tasfiye

A) Genel hükümler
I - Sözleþme serbestisi
1. Kural Madde 267
2. Ortaklarýn kararlarýna uyma zorunluluðu Madde 268
II - Tüzel kiþiliðin devamý Madde 269
III - Ýflâs Madde 270
IV - Þirket alacaklýlarýnýn rüçhan hakký Madde 271
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B) Tasfiye memurlarý
I - Genel olarak Madde 272
II - Seçim ve atama Madde 273
III - Görevden alma
1. Tasfiye memuru olan ortaklar
a) Sona ermeden önce atanma Madde 274
b) Sona ermeden sonra atama Madde 275
2. Ortak olmayan tasfiye memurlarý Madde 276
3. Mahkemece atanan tasfiye memurlarý Madde 277
IV - Ýþlem biçimine iliþkin hükümler
1. Birlikte hareket Madde 278
2. Devir yasaðý ve vekil etme Madde 279
3. Temsil Madde 280
4. Yalnýz baþýna hareket Madde 281
5. Yetkilerin geniþletilmesi veya daraltýlmasý Madde 282
V - Tescil ve ilân Madde 283
VI- Ücret Madde 284
VII - Sorumluluk Madde 285
C) Tasfiye iþleri
I - Koruma önlemleri Madde 286
II - Defter tutma yükümlülüðü
1. Baþlangýç envanteri ve bilânçosu Madde 287
2. Defterler Madde 288
3. Son bilânço Madde 289
4. Saklama zorunluluðu Madde 290
III - Tasfiyenin amacý Madde 291
IV - Yeni iþler
1. Kural Madde 292
2. Ýstisna Madde 293
V - Varlýklarýn paraya çevrilmesi
1. Ayrý ayrý satýþ Madde 294
2. Toptan satýþ Madde 295
3. Paranýn yatýrýlmasý Madde 296
VI - Borçlarýn ödenmesi Madde 297
VII - Ortaklarýn ek ödemeleri Madde 298
VIII - Tasfiyeden arta kalanýn daðýtýlmasý
1. Geçici ödemeler Madde 299
2. Son daðýtma Madde 300
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IX - Ortaklarýn denetleme hakký
1. Bilgi isteme hakký Madde 301
2. Defterleri inceleme hakký Madde 302
X - Tasfiyenin sonu Madde 303

ÜÇÜNCÜ KISIM
Komandit Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Þirketin Niteliði ve Kuruluþu

A) Tanýmý Madde 304
B) Uygulanacak hükümler Madde 305
C) Sözleþme
I - Yorum Madde 306
II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu Madde 307

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Ortaklar Arasýndaki Ýliþkiler

A) Sözleþme serbestisi Madde 308
B) Komanditerlerin hukukî durumu
I - Yönetim Madde 309
II - Denetleme Madde 310
III - Rekabet yasaðý Madde 311
IV - Kâr ve zarar
1. Genel olarak Madde 312
2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr paylarý
a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiþ olanlar Madde 313
b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiþ olanlar Madde 314
V - Ortaklýðýn geçiþi
1. Devir hâlinde Madde 315
2. Ölüm hâlinde Madde 316

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Þirketin ve Ortaklarýn Üçüncü Kiþilerle Olan Ýliþkileri

A) Uygulanacak hükümler Madde 317
B) Þirketin temsili Madde 318
C) Komanditer ortaðýn sorumluluðu
I - Genel olarak Madde 319
II - Ýstisnalar

1. Adý þirketin unvanýnda bulunan komanditer Madde 320

2. Þirket adýna iþlemde bulunan komanditer Madde 321
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III - Alacaklýlarýn durumu
1. Takip imkâný Madde 322
2. Sermayenin azaltýlmasý Madde 323
3. Ýflâs
a) Þirketin iflâsý Madde 324
b) Komanditelerin sorumluluðu Madde 325
c) Komanditerin iflâsý Madde 326
4. Takas Madde 327

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Þirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

A) Uygulanacak hükümler Madde 328
DÖRDÜNCÜ KISIM

Anonim Þirket
BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Genel Hükümler, Kuruluþ ve Temel Ýlkeler
A) Genel Hükümler
I - Taným Madde 329
II - Özel kanunlara baðlý anonim þirketler Madde 330
III - Amaç ve konu Madde 331
IV - En az sermaye tutarý Madde 332
V - Devletin gözetimi
1. Ýzin Madde 333
2. Kamu tüzel kiþilerinin yönetim kurulunda temsili Madde 334
B) Kuruluþ
I - Kurucu iþlem Madde 335
II - Kuruluþ belgeleri Madde 336
III - Kurucular
1. Taným Madde 337
2. Asgarî sayý Madde 338
IV - Esas sözleþme
1. Ýçerik Madde 339
2. Emredici hükümler Madde 340
V - Taahhüdün onaylanmasý Madde 341
VI - Aynî sermaye
1. Aynî sermaye konulabilecek malvarlýðý unsurlarý Madde 342

2. Deðer biçme Madde 343
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VII - Pay bedellerinin ödenmesi
1. Nakdi sermaye Madde 344
2. Ödeme yeri Madde 345
3. Halka arzedilecek paylar Madde 346
VIII - Paylar Madde 347
IX - Kurucu menfaatleri Madde 348
X - Kurucular beyaný Madde 349
XI - Halka arz taahhüdü Madde 350
XII - Ýþlem denetçisi raporu Madde 351
XIII - Kuruluþtan önce pay taahhüdünün devri Madde 352
XIV - Fesih davasý Madde 353
XV - Þirketin tescili ve ilâný Madde 354
XVI - Tüzel kiþiliðin kazanýlmasý Madde 355
C) Kanuna karþý hile Madde 356
D) Temel ilkeler
I - Eþit iþlem ilkesi Madde 357
II - Paysahiplerinin þirkete borçlanma yasaðý Madde 358

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

A) Genel olarak
I - Atama ve seçim
1. Üyelerin sayýsý ve nitelikleri Madde 359
2. Belirli gruplarýn yönetim kurulunda temsil edilmesi Madde 360
3. Sigorta Madde 361
4. Görev Süresi Madde 362
II - Üyeliðin boþalmasý Madde 363
III - Görevden alma Madde 364
B) Yönetim ve temsil
I - Genel olarak
1. Esas Madde 365
2. Görev daðýlýmý Madde 366
3. Yönetimin devri Madde 367
4. Ticarî mümessil ve vekiller Madde 368
5. Özen ve baðlýlýk yükümlülüðü Madde 369
II. Temsil yetkisi
1. Genel olarak Madde 370
2. Kapsam ve sýnýrlar Madde 371
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3. Ýmza þekli Madde 372
4. Tescil ve ilân Madde 373
III - Görevler ve yetkiler
1. Genel olarak Madde 374
2. Devredilemez görev ve yetkiler Madde 375
3. Sermayenin kaybý, borca batýk olma durumu
a) Çaðrý ve bildirim yükümü Madde 376
b) Ýflâsýn ertelenmesi Madde 377
4. Riskin erken saptanmasý ve yönetimi Madde 378
5. Þirketin kendi paylarýný iktisap veya rehin olarak kabul etmesi
a) Genel olarak Madde 379
b) Kanuna karþý hile Madde 380
c) Yakýn ve ciddi bir kaybýn önlenmesi Madde 381
d) Ýstisnalar Madde 382
e) Ývazsýz iktisap Madde 383
f) Elden çýkarma Madde 384
g) Aykýrý iktisap hâlinde elden çýkarma Madde 385
h) Sermayenin azaltýlmasý Madde 386
ý) Saklý tutulan hükümler Madde 387
i) Kendi paylarýný taahhüt yasaðý Madde 388
j) Haklar Madde 389
IV - Yönetim kurulu toplantýlarý
1. Kararlar Madde 390
2. Batýl kararlar Madde 391
3. Bilgi alma ve inceleme hakký Madde 392
4. Müzakereye katýlma yasaðý Madde 393
V - Yönetim kurulu üyelerinin malî haklarý Madde 394
VI - Þirketle iþlem yapma, þirkete borçlanma yasaðý Madde 395
VII - Rekabet yasaðý Madde 396

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme

A) Genel olarak Madde 397
B) Konu ve kapsam Madde 398
C) Denetçi
I - Seçim, görevden alma ve sözleþmenin feshi Madde 399
II - Denetçi olabilecekler Madde 400
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D) Ýbraz yükümü ve bilgi alma hakký Madde 401

E) Denetim raporu Madde 402

F) Görüþ yazýlarý Madde 403

G) Denetçilerin sýr saklamadan doðan sorumluluðu Madde 404

H) Þirket ile denetçi arasýndaki görüþ ayrýlýklarý Madde 405

I) Topluluk iliþkileri için özel denetçi denetimi Madde 406

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul

A) Genel olarak Madde 407

B) Görev ve yetkileri Madde 408

C) Toplantýlar Madde 409

D) Çaðrý

I - Yetki

1. Yetkili ve görevli organlar Madde 410

2. Azlýk

a) Genel olarak Madde 411

b) Mahkemenin izni Madde 412

II - Gündem Madde 413

III - Çaðrýnýn þekli

1. Genel olarak Madde 414

2. Genel kurula katýlma hakký Madde 415

3. Çaðrýsýz genel kurul Madde 416

E) Toplantýnýn yapýlmasý

I - Hazýr bulunanlar listesi Madde 417

II - Toplantý ve karar nisabý Madde 418

III - Toplantý baþkanlýðý ve iç yönetmelik Madde 419

IV - Toplantýnýn ertelenmesi Madde 420

V - Esas sözleþme deðiþikliklerinde toplantý ve karar nisaplarý Madde 421

VI - Tutanak Madde 422

VII - Kararlarýn etkisi Madde 423

VIII - Bilânçonun onaylanmasýna iliþkin karar Madde 424

F) Paysahibinin kiþisel haklarý

I - Genel kurula katýlma

1. Ýlke Madde 425

2. Þirkete karþý yetkili olma Madde 426
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3. Paysahibinin temsili
a) Genel olarak Madde 427
b) Organýn temsilcisi, baðýmsýz temsilci ve kurumsal temsilci Madde 428
c) Tevdi eden temsilcisi Madde 429
d) Bildirge Madde 430
e) Bildirim Madde 431
4. Birden çok hak sahibi Madde 432
II - Yetkisiz katýlma Madde 433
III - Oy hakký
1. Ýlke Madde 434
2. Oy hakkýnýn doðumu Madde 435
3. Oydan yoksunluk Madde 436
IV - Bilgi alma ve inceleme hakký Madde 437
V - Özel denetim isteme hakký
1. Genel kurulun kabulü Madde 438
2. Genel kurulun reddi Madde 439
3. Atama Madde 440
4. Görev Madde 441
5. Rapor Madde 442
6. Ýþleme konulma ve açýklama Madde 443
7. Giderler Madde 444
G) Genel kurul kararlarýnýn iptali
I - Ýptal sebepleri Madde 445
II - Ýptal davasý açabilecek kiþiler Madde 446
H) Butlan Madde 447
I) Çeþitli hükümler
I - Ýlân, teminat ve kanun yolu Madde 448
II - Kararýn yürütülmesinin geri býrakýlmasý Madde 449
III - Kararýn etkisi Madde 450
IV - Kötüniyetle iptal ve butlan davasý açanlarýn sorumluluðu Madde 451

BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Esas Sözleþmenin Deðiþtirilmesi

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Genel Olarak

A) Ýlke Madde 452

B) Usul

I - Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izni ve genel kurul kararý Madde 453
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II - Ýmtiyazlý paysahipleri özel kurulu Madde 454
III - Tescil Madde 455

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Özel Deðiþiklikler

A) Sermayenin artýrýlmasý
I - Ortak hükümler
1. Genel olarak Madde 456
2. Yönetim kurulunun beyaný Madde 457
3. Denetleme raporu Madde 458
II - Sermaye taahhüdü yoluyla artýrým
1. Esas sermaye sisteminde Madde 459
2. Kayýtlý sermaye sisteminde Madde 460
3. Rüçhan hakký Madde 461
III - Ýç kaynaklardan sermaye artýrýmý Madde 462
IV - Þarta baðlý sermaye artýrýmý
1. Ýlke Madde 463
2. Sýnýrlar Madde 464
3. Esas sözleþmedeki dayanak Madde 465
4. Paysahiplerinin korunmasý Madde 466
5. Deðiþtirme veya alým hakkýný haiz bulunan kiþilerin korunmasý Madde 467
6. Sermaye artýrýmýnýn gerçekleþtirilmesi
a) Haklarýn kullanýlmasý; sermaye taahhüdü Madde 468
b) Uygunluðun doðrulanmasý Madde 469
c) Esas sözleþmenin uygun duruma getirilmesi Madde 470
d) Ticaret siciline tescil Madde 471
7. Esas sözleþmeden çýkarma Madde 472
B) Esas sermayenin azaltýlmasý
I - Karar Madde 473
II - Alacaklýlara çaðrý Madde 474
III - Kararlarýn yerine getirilmesi Madde 475

ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Pay

A) Genel hükümler
I - Asgarî itibarî deðer Madde 476
II - Paylarýn bölünememesi Madde 477



---- 928 ----

8-t.durak-96 fihrist 284/

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

B) Ýmtiyazlý paylar

I - Taným Madde 478

II - Oyda imtiyazlý paylar Madde 479

ÝKÝNCÝ AYIRIM

Pay Bedelini Ýfa Borcu ve Ýfa Etmemenin Sonuçlarý

A) Ýlke Madde 480

B) Ödemeye çaðrý Madde 481

C) Temerrüt

I - Sonuçlarý Madde 482

II - Iskat usulü Madde 483

YEDÝNCÝ BÖLÜM

Menkul Kýymetler

BÝRÝNCÝ AYIRIM

Pay senetleri

A) Ortak Hükümler

I - Türler

1. Þartlar Madde 484

2. Dönüþtürme Madde 485

II - Pay senedi bastýrýlmasý Madde 486

III - Pay senetlerinin þekli Madde 487

IV - Yýpranmýþ pay senetleri Madde 488

B) Hamiline yazýlý pay senetlerinin devri Madde 489

C) Nama yazýlý paylarýn ve pay senetlerinin devrinde ilke Madde 490

D) Devrin sýnýrlandýrýlmasý

I - Kanunî sýnýrlama Madde 491

II - Esas sözleþmeyle sýnýrlama

1. Ýlkeler Madde 492

2. Borsaya kote edilmemiþ nama yazýlý paylar

a) Red sebepleri Madde 493

b) Hükümleri Madde 494

3. Borsaya kote edilmiþ nama yazýlý paylar

a) Red sebepleri Madde 495

b) Bildirme yükümü Madde 496

c) Haklarýn geçiþi Madde 497

d) Red süresi Madde 498
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III - Pay defteri

1. Kayýt Madde 499

2. Kaydýn silinmesi Madde 500

3. Bedellerinin tamamý ödenmemiþ nama yazýlý paylar Madde 501

ÝKÝNCÝ AYIRIM

Ýntifa Senetleri

A) Çýkarýlmasý Madde 502

B) Hükümleri Madde 503

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Borçlanma Senetleriyle Alma ve Deðiþtirme Hakkýný Ýçeren Menkul Kýymetler

A) Genel kurul kararýyla Madde 504

B) Yönetim kurulu kararýyla Madde 505

C) Sýnýr Madde 506

SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM

Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payý

A) Kâr ve tasfiye payý hakký

I - Genel olarak Madde 507

II - Hesaplama biçimi Madde 508

B) Kâr payý, hazýrlýk dönemi faizi ve kazanç payý

I - Kâr payý Madde 509

II - Hazýrlýk dönemi faizi Madde 510

III - Kazanç paylarý Madde 511

C) Geri alma hakký

I - Kötüniyet hâlinde Madde 512

II - Þirketin iflâsý hâlinde Madde 513

DOKUZUNCU BÖLÜM

Þirketin Finansal Tablolarý, Yedek Akçeler

A) Anonim þirketlerin finansal tablolarý ve yönetim kurulunun

yýllýk faaliyet raporu

I - Hazýrlama yükümü Madde 514

II - Uygulanacak muhasebe standartlarý Madde 515

III - Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu Madde 516

B) Þirketler topluluðunun finansal tablolarý ve yýllýk faaliyet raporu

I - Dürüst resim ilkesi Madde 517

II - Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu Madde 518
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C) Yedek akçeler
I - Kanunî yedek akçe
1. Genel kanunî yedek akçe Madde 519
2. Þirketin iktisap ettiði kendi pay senetleri için ayrýlan yedek akçe
ve yeniden deðerleme fonlarý Madde 520

II - Þirketin isteði ile ayýrdýðý yedek akçe
1. Genel olarak Madde 521
2. Çalýþanlar ve iþçiler lehine yardým akçesi Madde 522
III - Kâr payý ile yedek akçeler arasýnda ilgi Madde 523
D) Çeþitli hükümler
I - Ýlân Madde 524
II - Yabancý þirketlerin Türkiye þubeleri Madde 525
III - Özet finansal tablolarý Madde 526
IV - Sýr saklama yükümü Madde 527
E) Özel hükümler Madde 528

ONUNCU BÖLÜM
Sona Erme ve Tasfiye

A) Sona erme
I - Sona erme sebepleri
1. Genel olarak Madde 529
2. Özel hâller
a) Organlarýn eksikliði Madde 530
b) Haklý sebeplerle fesih Madde 531
II - Hükümleri
1. Tescil ve ilân Madde 532
2. Sonuçlar Madde 533
III - Ýflâs hâlinde tasfiye Madde 534
IV - Þirket organlarýnýn durumu Madde 535
B) Tasfiye
I - Tasfiye memurlarý
1. Atama Madde 536
2. Görevden alma Madde 537
3. Aktifleri satma yetkisi Madde 538
4. Yetkilerin sýnýrlandýrýlmasý ve geniþletilmesi Madde 539
II - Tasfiye iþleri

1. Ýlk envanter ve bilânço Madde 540

2. Alacaklýlarýn çaðrýlmasý ve korunmasý Madde 541
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3. Diðer tasfiye iþleri Madde 542
4. Tasfiye sonucu daðýtma Madde 543
5. Defterlerin saklanmasý Madde 544
III - Þirket unvanýnýn sicilden silinmesi Madde 545
IV - Uygulanacak diðer hükümler Madde 546
C) Ek tasfiye Madde 547
D) Tasfiyeden dönülmesi Madde 548

ONBÝRÝNCÝ BÖLÜM
Hukukî Sorumluluk

A) Sorumluluk hâlleri
I - Belgelerin ve beyanlarýn kanuna aykýrý olmasý Madde 549
II - Sermaye hakkýnda yanlýþ beyanlar ve ödeme yetersizliðinin bilinmesi Madde 550
III - Deðer biçilmesinde yolsuzluk Madde 551
IV - Halktan para toplamak Madde 552
V - Kurucularýn, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve

tasfiye memurlarýnýn sorumluluðu Madde 553
VI - Denetçinin ve iþlem denetçilerinin sorumluluðu Madde 554
B) Þirketin zararý
I - Genel olarak Madde 555
II - Ýflâs hâlinde Madde 556
III - Teselsül ve baþvuru Madde 557
IV. Ýbra
1. Ýbranýn etkisi Madde 558
2. Kuruluþ ve sermaye artýrýmýnda ibra Madde 559
V - Zamanaþýmý Madde 560
VI - Yetkili mahkeme Madde 561

ONÝKÝNCÝ BÖLÜM
Cezaî Sorumluluk

A) Suçlar ve cezalar Madde 562
B) Soruþturma ve kovuþturma usulü Madde 563

BEÞÝNCÝ KISIM
Sermayesi Paylara Bölünmüþ Komandit Þirket

A) Tanýmý Madde 564
B) Uygulanacak hükümler Madde 565
C) Kuruluþ
I - Esas sözleþme
1. Þekil Madde 566
2. Ýçeriði Madde 567
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II - Kurucular Madde 568
III - Uygulanacak hükümler Madde 569
D) Yönetim
I - Uygulanacak hükümler Madde 570
II - Görevden alýnma Madde 571
III - Rekabet yasaðý Madde 572

ALTINCI KISIM
Limited Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Taným ve Kuruluþ

A) Kavram Madde 573
B) Ortaklarýn sayýsý Madde 574
C) Þirket sözleþmesi
I - Þekil Madde 575
II - Ýçerik
1. Zorunlu kayýtlar Madde 576
2. Þirket sözleþmesinde öngörülmeleri þartýyla baðlayýcý olan hükümler Madde 577
3. Aynî sermaye, aynî devralmalar ve özel menfaatler Madde 578
4. Emredici hükümler Madde 579
D) Sermaye
I - Asgarî tutar Madde 580
II - Aynî sermaye Madde 581
III - Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri Madde 582
E) Esas sermaye paylarý Madde 583
F) Ýntifa senetleri Madde 584
G) Kuruluþ
I - Kurulma aný Madde 585
II - Tescil
1. Ýstem Madde 586
2. Tescil ve ilân Madde 587
III - Tüzel kiþilik Madde 588

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Þirket Sözleþmesinin Deðiþtirilmesi

A) Genel olarak Madde 589
B) Özel deðiþiklikler
I - Esas sermayenin artýrýlmasý
1. Ýlke Madde 590
2. Rüçhan hakký Madde 591
II - Esas sermayenin azaltýlmasý Madde 592
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortaklarýn Hak ve Borçlarý

A) Esas sermaye payýnýn iþlemlere konu olmasý

I - Genel olarak Madde 593

II - Pay defteri Madde 594

III - Esas sermaye payýnýn geçiþi hâlleri

1. Devir Madde 595

2. Miras, eþler arasýndaki mal rejimi ve icra Madde 596

3. Gerçek deðerin belirlenmesi Madde 597

4. Tescil Madde 598

IV - Birden fazla ortaða ait esas sermaye payý, bu pay üzerinde çeþitli haklar

1. Paylý mülkiyet Madde 599

2. Ýntifa ve rehin hakký Madde 600

B) Geri verme yasaðý Madde 601

C) Þirketin sorumluluðu Madde 602

D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri

I - Ek ödeme yükümlülüðü

1. Kural Madde 603

2. Yükümlülüðün sürmesi Madde 604

3. Geri ödeme Madde 605

II - Yan edim yükümlülüðü Madde 606

III - Sonradan öngörülme Madde 607

E) Kâr payý ve ilgili diðer hükümler

I - Kâr payý ve yedek akçeler Madde 608

II - Faiz yasaðý ve hazýrlýk dönemi faizi Madde 609

III - Finansal tablolar ve yedek akçeler Madde 610

IV - Haksýz alýnan kâr paylarýnýn geri verilmesi Madde 611

F) Þirketin kendi esas sermaye paylarýný iktisabý Madde 612

G) Baðlýlýk yükümü ve rekabet yasaðý Madde 613

H) Bilgi alma ve inceleme hakký Madde 614

I) Özkaynaklarýn yerini tutan ödünçler Madde 615

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Þirketin Organlarý

A) Genel kurul

I - Yetkiler Madde 616
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II - Genel kurulun toplanmasý
1. Çaðrý Madde 617
2. Oy hakký ve hesaplanmasý Madde 618
3. Oy hakkýndan yoksunluk Madde 619
III - Karar alma
1. Olaðan karar alma Madde 620
2. Önemli kararlar Madde 621
IV- Genel kurul kararlarýnýn butlaný ve iptali Madde 622
B) Yönetim ve temsil
I - Müdürler
1. Genel olarak Madde 623
2. Müdürlerin birden fazla olmalarý Madde 624
II - Görevler, yetkiler ve yükümlülükler
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler Madde 625
2. Özen ve baðlýlýk yükümü, rekabet yasaðý Madde 626
3. Eþit iþlem Madde 627
III - Müdürlerin yerleþim yeri Madde 628
IV - Temsil yetkisinin kapsamý, sýnýrlandýrýlmasý Madde 629
V - Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alýnmasý ve

sýnýrlandýrýlmasý Madde 630
VI - Ticarî mümessiller ve ticarî vekiller Madde 631
VII - Haksýz fiil sorumluluðu Madde 632
C) Sermaye kaybý ve borca batýklýk
I - Bildirim yükümlülüðü Madde 633
II - Ýflâsýn bildirilmesi veya ertelenmesi Madde 634
D) Denetçi Madde 635

BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Sona Erme ve Ayrýlma

A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçlarý Madde 636
B) Tescil ve ilân Madde 637
C) Çýkma ve çýkarýlma
I - Genel olarak Madde 638
II - Çýkmaya katýlma Madde 639
III - Çýkarma Madde 640
IV - Ayrýlma akçesi
1. Ýstem ve tutar Madde 641
2. Ödeme Madde 642
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D) Tasfiye Madde 643

E) Uygulanacak hükümler Madde 644

ÜÇÜNCÜ KÝTAP
Kýymetli Evrak

BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Kýymetli evrakýn tanýmý Madde 645

B) Senetten doðan borç Madde 646

C) Kýymetli evrakýn devri

I - Genel þekil Madde 647

II - Ciro

1. Þekil Madde 648

2. Hükümleri Madde 649

D) Senedin türünün deðiþtirilmesi Madde 650

E) Ýptal kararý

I - Þartlarý Madde 651

II - Hükümleri Madde 652

F) Özel hükümler Madde 653

ÝKÝNCÝ KISIM
Nama Yazýlý Senetler

A) Tanýmý Madde 654

B) Alacaklýnýn hakkýný nasýl ispat edeceði

I - Kural olarak Madde 655

II - Eksik nama yazýlý senetler Madde 656

C) Ýptal kararý Madde 657

ÜÇÜNCÜ KISIM
Hamile Yazýlý Senetler

A) Tanýmý Madde 658

B) Borçlunun def'ileri

I - Genel olarak Madde 659

II - Hamile yazýlý faiz kuponlarý Madde 660

C) Ýptal kararý

I - Genel olarak

1. Yetki Madde 661

2. Ödeme yasaðý Madde 662



---- 936 ----

8-t.durak-96 fihrist 290/291

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

3. Ýlân ile çaðrý, baþvuru süresi Madde 663

4. Ýlân þekli Madde 664

5. Hükümleri

a) Senedin ibrazý hâlinde Madde 665

b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde Madde 666

II - Kuponlarda usul Madde 667

III - Banknotlarda ve buna benzer kaðýtlarda usul Madde 668

D) Ýpotekli borç senedi ve irat senedi Madde 669

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kambiyo Senetleri

A) Borçlanma ehliyeti Madde 670

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Poliçe

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Poliçenin Düzenlenmesi ve Þekli

A) Þekil

I - Unsurlarý

1. Genel olarak Madde 671

2. Unsurlarýn bulunmamasý Madde 672

II - Münferit unsurlar

1. Düzenleyenin ayný zamanda muhatap veya emrine ödenecek kiþi olmasý Madde 673

2. Adresli ve yerleþim yerli poliçe Madde 674

3. Faiz þartý Madde 675

4. Poliçe bedelinin çeþitli þekillerde gösterilmesi Madde 676

B) Ýmza edenlerin sorumluluðu

I - Geçerli olmayan imzalarýn bulunmasý Madde 677

II - Yetkisiz imza Madde 678

III - Düzenleyenin sorumluluðu Madde 679

IV - Açýk poliçe Madde 680

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Ciro

A) Poliçenin devredilmesi Madde 681

B) Ciro

I - Kayýtsýz, þartsýz olmasý Madde 682

II - Cironun þekli Madde 683
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III - Cironun hükümleri

1. Devir iþlevi Madde 684

2. Teminat iþlevi Madde 685

3. Hamilin hak sahipliði Madde 686

IV - Def'iler Madde 687

V - Cironun çeþitleri

1. Tahsil cirosu Madde 688

2. Rehin cirosu Madde 689

3. Vadeden sonraki ciro Madde 690

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Kabul ve Aval

A) Kabule arz

I - Kural Madde 691

II - Kabule arz þartý ve yasaðý Madde 692

III - Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde Madde 693

IV - Bir daha kabule arz Madde 694

B) Kabul

I - Þekli

1. Genel olarak Madde 695

2. Kabulün sýnýrlandýrýlmasý Madde 696

3. Adresli ve yerleþim yerli poliçe Madde 697

II - Hükümleri

1. Genel olarak Madde 698

2. Kabul þerhinin çizilmesi Madde 699

C) Aval

I - Aval verenler Madde 700

II - Þekil Madde 701

III - Hükümler Madde 702

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Ödeme

A) Vade

I - Vadenin belirlenmesi

1. Genel olarak Madde 703

2. Görüldüðünde ödenecek poliçe Madde 704

3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe Madde 705
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II - Sürelerin hesabý
1. Genel olarak Madde 706
2. Takvimlerin çatýþmasý Madde 707
B) Ödeme
I - Ýbraz Madde 708
II - Makbuz istemek hakký Madde 709
III - Vadeden önce ve vadesinde ödeme Madde 710
IV - Yabancý ülke parasý ile ödeme Madde 711
V - Tevdi Madde 712

BEÞÝNCÝ AYIRIM
Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Baþvurma Haklarý

A) Baþvurma hakký
I - Genel olarak Madde 713
II - Protesto
1. Süreler ve þartlarý Madde 714
2. Þekli
a) Noterlikçe düzenlenmesi Madde 715
b) Ýçindekiler Madde 716
c) Protesto belgesi Madde 717
d) Kýsmî kabul hâlinde Madde 718
e) Birden fazla kiþiye karþý düzenlenen protesto Madde 719
3. Saklama yükümü Madde 720
4. Sakat protesto Madde 721
5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller Madde 722
III - Ýhbar zorunluluðu Madde 723
IV - Teselsül Madde 724
V - Baþvurma hakkýnýn kapsamý
1. Hamilin hakký Madde 725
2. Ödeyen kiþinin hakký Madde 726
VI - Makbuz
1. Genel olarak Madde 727
2. Kýsmî kabul hâlinde Madde 728
VII - Retret Madde 729
VIII - Baþvurma hakkýnýn düþmesi
1. Genel olarak Madde 730
2. Mücbir sebepler Madde 731
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B) Sebepsiz zenginleþme Madde 732

C) Poliçe karþýlýðýnýn devri Madde 733

D) Araya girme

I - Genel hükümler Madde 734

II - Araya girme suretiyle kabul

1. Þartlar, hamilin durumu Madde 735

2. Þekil Madde 736

3. Araya girerek kabul edenin sorumluluðu Madde 737

III - Araya girerek ödeme

1. Þartlarý Madde 738

2. Hamilin ibraz yükümlülüðü Madde 739

3. Reddin sonucu Madde 740

4. Makbuz Madde 741

5. Haklarýn devri, araya girenlerin birden fazla olmasý hâli Madde 742

ALTINCI AYIRIM

Poliçe Nüshalarý ve Suretleri

A - Poliçe nüshalarý

I. Ýsteme hakký Madde 743

II. Nüshalar arasýndaki iliþki Madde 744

III. Kabul þerhi Madde 745

B - Poliçe suretleri

I. Þekil ve hükümleri Madde 746

II. Senet aslýnýn teslimi Madde 747

YEDÝNCÝ AYIRIM

Çeþitli Hükümler

A) Senet metnindeki deðiþiklikler Madde 748

B) Zamanaþýmý

I - Süreler Madde 749

II - Kesilme

1. Sebepleri Madde 750

2. Hükümleri Madde 751

C) Süreler

1. Tatil günleri Madde 752

2. Sürenin hesaplanmasý Madde 753

3. Atýfet süreleri Madde 754
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D) Poliçeye iliþkin iþlemlerin yapýlacaðý yer Madde 755

E) Ýmzalar Madde 756

F) Ýptal

I - Önleyici önlemler Madde 757

II - Poliçeyi eline geçiren kiþinin bilinmesi Madde 758

III - Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi

1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri Madde 759

2. Ýhtar

a) Ýçeriði Madde 760

b) Süreler Madde 761

c) Ýlân Madde 762

IV - Ýade davasý Madde 763

V - Ýptal kararý Madde 764

VI - Teminat Madde 765

SEKÝZÝNCÝ AYIRIM

Kanunlar Ýhtilafý

A - Ehliyet Madde 766

B - Þekil ve süreler

I. Genel olarak Madde 767

II. Haklarýn kullanýlmasý ve korunmasýna iliþkin iþlemler Madde 768

III. Baþvurma hakký Madde 769

C - Borçlanmalarýn hükümleri

I. Genel olarak Madde 770

II. Kýsmî kabul ve ödeme Madde 771

III. Ödeme Madde 772

IV. Sebepsiz zenginleþmeden doðan haklar Madde 773

V. Karþýlýðýn hamile geçmesi Madde 774

VI. Ýptal kararý Madde 775

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Bono veya Emre Yazýlý Senet

A) Unsurlar Madde 776

B) Unsurlarýn bulunmamasý Madde 777

C) Uygulanacak hükümler Madde 778

D) Düzenleyenin sorumluluðu Madde 779
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çek

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Çeklerin Düzenlenmesi ve Þekli

A) Þekli
I - Unsurlar Madde 780
II - Unsurlarýn bulunmamasý Madde 781
B) Münferit unsurlar
I - Muhatap
1. Muhatap olma ehliyeti Madde 782
2. Karþýlýk Madde 783
II - Kabul yasaðý Madde 784
III - Kimin lehine çekilebileceði Madde 785
IV - Faiz þartý Madde 786
V - Adresli ve yerleþme yerli çek Madde 787

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Devir

A) Devredilebilirlik Madde 788
B) Ciro
I - Genel olarak Madde 789
II - Hak sahipliðini ispat görevi Madde 790
III - Hamiline yazýlý çek üzerine yapýlan ciro Madde 791
C) Elden çýkan çek Madde 792
D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro Madde 793

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ödeme ve Ödememe

A) Ödeme
I - Aval Madde 794
II - Muacceliyet Madde 795
III - Ödeme için ibraz
1. Genel olarak Madde 796
2. Takvim farklýlýðý Madde 797
3. Takas odasý Madde 798
IV - Çekten cayma
1. Genel olarak Madde 799

2. Özel hâller Madde 800
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V - Cirolarýn incelenmesi Madde 801
VI - Yabancý ülke parasýyla ödenecek çek Madde 802
VII - Çizgili çek
1. Þekil ve þartlarý Madde 803
2. Hükümleri Madde 804
VIII - Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen çek
1. Genel olarak Madde 805
2. Hamilin haklarý
a) Ýflâs hâlinde Madde 806
b) Hesaba geçirilmeme hâlinde Madde 807
B) Ödememe
I - Hamilin baþvurma haklarý Madde 808
II - Protesto Madde 809
III - Baþvurma hakkýnýn kapsamý Madde 810
IV - Mücbir sebepler Madde 811

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Çeþitli Hükümler

A) Sahte veya tahrif edilmiþ çek Madde 812
B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi Madde 813
C) Zamanaþýmý Madde 814
D) "Banka"nýn tanýmý Madde 815
E) Süreler
I - Tatil günleri Madde 816
II - Sürelerin hesabý Madde 817
F) Uygulanacak hükümler Madde 818

BEÞÝNCÝ AYIRIM
Kanunlar Ýhtilafý

A) Muhatap olma ehliyeti Madde 819
B) Þekil ve süreler Madde 820
C) Borçlanmalarýn hükümleri
I - Düzenlenme yeri kanunu Madde 821
II - Ödeme yeri hukuku Madde 822
III - Yerleþim yeri hukuku Madde 823

BEÞÝNCÝ KISIM
Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diðer Emre Yazýlý Senetler

A) Emre yazýlý senet
I - Tanýmý Madde 824
II - Borçlunun def'ileri Madde 825
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B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler

I - Emre yazýlý havaleler

1. Genel olarak Madde 826

2. Kabul zorunluluðunun bulunmamasý Madde 827

3. Kabulün hükümleri Madde 828

4. Ýcrada uygulanmayacak hükümler Madde 829

II - Emre yazýlý ödeme vaatleri Madde 830

C) Cirosu kabil olan diðer senetler Madde 831

ALTINCI KISIM

Makbuz Senedi ve Varant

A) Umumî maðazalar

I - Genel olarak Madde 832

II - Ýstisnalar Madde 833

B) Makbuz senedi ve varant

I - Þekil

1. Makbuz senedi Madde 834

2. Varant Madde 835

3. Defter Madde 836

4. Kýsmî senet Madde 837

II - Ciro

1. Genel olarak Madde 838

2. Hükümleri Madde 839

3. Varantýn cirosu Madde 840

C) Mallar üzerinde tasarruflar

I - Yapýlamayacak iþlemler Madde 841

II - Malýn geri alýnmasý

1. Genel olarak Madde 842

2. Kýsmen geri alma Madde 843

III - Sattýrma hakký

1. Þartlar Madde 844

2. Satýþ bedeli Madde 845

3. Baþvurma hakký Madde 846

4. Sigorta Madde 847

D) Zamanaþýmý Madde 848

E) Senetlerin zýyaý Madde 849
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DÖRDÜNCÜ KÝTAP
Taþýma Ýþleri

BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Taþýyýcý Madde 850
B) Hükümlerin uygulama alaný Madde 851
C) Saklý tutulan hükümler
I- Kural Madde 852
II- Özel hükümlerin sorumluluðu etkilememesi Madde 853
D) Sorumluluðun kaldýrýlmasýna veya hafifletilmesine ait hükümlerin
geçersizliði Madde 854

E) Zamanaþýmý Madde 855
ÝKÝNCÝ KISIM

Eþya Taþýma
A) Taþýma sözleþmesinin uygulanmasý
I - Taþýma senedi Madde 856
II - Taþýma senedinin içeriði Madde 857
III - Taþýma senedinin ispat gücü Madde 858
IV - Yük senedi Madde 859
V - Refakat belgeleri Madde 860
VI - Tehlikeli eþya Madde 861
VII - Ambalaj ve iþaret Madde 862
VIII - Yükleme ve boþaltma Madde 863
IX - Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluðu Madde 864
X - Gönderen tarafýndan fesih Madde 865
XI - Kýsmî taþýmayý istem hakký Madde 866
XII - Yükleme süresine uyulmamasý hâlinde taþýyýcýnýn haklarý Madde 867
XIII - Emir, talimat ve tasarruflar Madde 868
XIV - Taþýma ve teslim engelleri Madde 869
XV - Taþýma ücretinin hesaplanmasý ve ödenmesi Madde 870
XVI - Gönderilenin haklarý ve ödeme borcu Madde 871
XVII - Ödemeli teslim Madde 872
XVIII - Taþýma süresi Madde 873
XIX - Zýya karinesi Madde 874
B) Taþýyýcýnýn sorumluluðu
I - Zýya veya hasar ile gecikmeden doðan zarardan sorumluluk Madde 875
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II - Sorumluluktan kurtulma
1. Genel olarak
a) Taþýyýcýnýn özeni Madde 876
b) Araç arýzasý ve kiraya verenin kusuru Madde 877
2. Özel hâller Madde 878
III - Yardýmcýlarýn kusuru Madde 879
IV - Tazminatta esas alýnacak deðer Madde 880
V- Zarar saptama giderleri Madde 881
VI - Sorumluluk sýnýrlarý Madde 882
VII - Diðer giderlerin tazmini Madde 883
VIII - Diðer zararlarda sorumluluðun en yüksek tutarý Madde 884
IX - Sözleþme dýþý istemler Madde 885
X - Sorumluluðu sýnýrlama hakkýnýn kaybý Madde 886
XI - Yardýmcý kiþilerin sorumluluðu Madde 887
XII - Fiilî taþýyýcý Madde 888
XIII -Bildirim Madde 889
XIV - Yetkili mahkeme Madde 890
XV - Hapis hakký Madde 891
XVI - Birden çok taþýyýcý Madde 892
XVII - Birden çok hapis hakkýnýn sýrasý Madde 893

ÜÇÜNCÜ KISIM
Taþýnma Eþyasý Taþýmasý

A) Uygulanacak hükümler Madde 894
B) Taþýyýcýnýn yükümlülükleri Madde 895
C) Taþýma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri,
bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri Madde 896

D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluðu Madde 897
E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri Madde 898
F) Sorumluluk sýnýrý Madde 899
G) Bildirim Madde 900
H) Sorumluluðu sýnýrlama hakkýnýn kaybý Madde 901

DÖRDÜNCÜ KISIM
Deðiþik Tür Araçlar ile Taþýma

A) Sözleþme Madde 902
B) Bilinen zarar yeri Madde 903
C) Bildirim ve zamanaþýmý Madde 904
D) Taþýnma eþyasýnýn taþýmasý Madde 905
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BEÞÝNCÝ KISIM

Yolcu Taþýma

A) Kurallara uyma zorunluluðu Madde 906

B) Seferin yapýlamamasý Madde 907

C) Seferin gecikmesi

I - Hareketin gecikmesi Madde 908

II - Sefer sýrasýnda

1. Yol deðiþtirme Madde 909

2. Zorunlu sebepler Madde 910

D) Seferin duraklamasý Madde 911

E) Bagaj

I - Taþýyýcýnýn sorumluluðu Madde 912

II- Taþýyýcýnýn hapis hakký Madde 913

F) Taþýyýcýnýn sorumluluðu Madde 914

G) Yolcunun ölümü Madde 915

H) Yönetmelik Madde 916

ALTINCI KISIM

Taþýma Ýþleri Komisyoncusu

A) Taþýma komisyonculuðu sözleþmesi Madde 917

B) Hükümleri

I - Eþyanýn taþýtýlmasý Madde 918

II - Bildirme yükümlülüðü Madde 919

III - Ücretin muacceliyeti Madde 920

IV - Kesin ücret Madde 921

V - Gönderenin alacaklarý Madde 922

VI - Hapis hakký Madde 923

VII - Sonraki komisyoncu Madde 924

VIII - Halefiyet Madde 925

IX - Komisyoncunun taþýma iþini üzerine almasý Madde 926

X - Toplama yük Madde 927

C) Sorumluluk

I - Komisyoncunun sorumluluðu Madde 928

II - Yardýmcýlarýn kusuru Madde 929

D) Zamanaþýmý Madde 930
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BEÞÝNCÝ KÝTAP
Deniz Ticareti

BÝRÝNCÝ KISIM
Gemi

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Genel Hükümler

A) Tanýmlar
I- Gemi; ticaret gemisi Madde 931
II- Denize, yola ve yüke elveriþli gemi Madde 932
III- Tamir kabul etmez gemi, tamire deðmez gemi Madde 933
IV- Gemi adamlarý Madde 934
B) Hükümlerin uygulama alaný Madde 935
C) Gemilerin hukuksal niteliði
I- Genel olarak Madde 936
II- Taþýnmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar Madde 937

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Geminin Kimliði

A) Geminin adý
I- Seçme serbestisi Madde 938
II- Gövde üzerine yazýlma zorunluluðu Madde 939
B) Geminin bayraðý
I- Türk Bayraðýný çekme hakký ve yükümlülüðü Madde 940
II- Ýstisnalarý Madde 941
III- Türk Bayraðý çekme hakkýnýn kaybedilmesi Madde 942
IV- Hakkýn ispatý
1. Gemi tasdiknamesi Madde 943
2. Bayrak þahadetnamesi Madde 944
3. Muaf olma Madde 945
C) Geminin baðlama limaný Madde 946
D) Ceza hükümleri
I- Suç oluþturan fiiller
1. Kanuna aykýrý þekilde bayrak çekme Madde 947
2. Tasdikname veya þahadetname almadan ve gemide bulundurmadan
bayrak çekme Madde 948

3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek Madde 949
4. Geminin adýnýn ve baðlama limanýnýn yazýlmamasý Madde 950
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II- Ortak hükümler
1. Kusur Madde 951
2. Suçun iþlendiði yer ve iþleyenin vatandaþlýðý Madde 952
E) Tüzük Madde 953

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemi Sicili

A) Genel hükümler
I- Sicil müdürlükleri ve bölgeleri Madde 954
II- Yetkili sicil müdürlüðü Madde 955
III- Tescili caiz gemiler Madde 956
IV- Tescili zorunlu gemiler Madde 957
V- Tescili caiz olmayan gemiler Madde 958
B) Geminin tescili
I- Ýstem
1. Þekli Madde 959
2. Ýçeriði Madde 960
3. Belgeler
a) Genel olarak Madde 961
b) Yabancý sicile kayýtlý gemiler için Madde 962
II- Tescil
1. Tescil edilecek hususlar Madde 963
2. Deðiþiklikler Madde 964
C) Silinme
I- Ýstem üzerine Madde 965
II- Resen
1. Genel þartlarý Madde 966
2. Özel hâller Madde 967
D) Gemi tasdiknamesi
I- Ýçeriði Madde 968
II- Yeniden düzenlenmesi Madde 969
III- Deðiþiklikler Madde 970
IV- Ýbraz zorunluluðu Madde 971
E) Sicil iþlemlerini yaptýrmaya davet Madde 972
F) Hükümleri
I- Sicilin açýklýðý Madde 973
II- Sicil karineleri Madde 974
III- Sicilin gerçek hukukî duruma uygun hâle getirilmesi Madde 975
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IV- Ýtirazlar Madde 976
V- Þerhler
1. Verilebilecekleri hâller Madde 977
2. Verilmesi Madde 978
3. Saðladýðý hak Madde 979
4. Hükümden düþmesi Madde 980
5. Silinmesi Madde 981
VI- Ýtiraz veya þerhin kalkmasý Madde 982
VII- Sicile güven ilkesi Madde 983
G) Zamanaþýmý Madde 984
H) Kayýt giderleri Madde 985
Ý) Yapý hâlindeki gemilere özgü sicil
I- Genel olarak Madde 986
II- Yapýnýn tescili
1. Tescil istemi
a) Þekli Madde 987
b) Ýçeriði Madde 988
2. Tescil
a) Tescil edilecek hususlar Madde 989
b) Deðiþiklikler Madde 990
c) Hükümleri Madde 991
d) Silme Madde 992
J) Sicil müdürlüðünün kararlarýna itiraz Madde 993
K) Tüzük Madde 994
L) Türk Uluslararasý Gemi Sicili Madde 995

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mülkiyet ve Diðer Aynî Haklar

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Uygulanacak Hükümler

A) Sicile kayýtlý gemilere Madde 996
B) Sicile kayýtlý olmayan gemilere Madde 997

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Mülkiyet

A) Ýktisabý
I- Aslen iktisabý
1. Sahiplenme Madde 998
2. Olaðan zamanaþýmý Madde 999
3. Olaðanüstü zamanaþýmý Madde 1000
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II- Devren iktisabý
1. Devrin þekli Madde 1001
2. Devrin kapsamý Madde 1002
B) Zýya
I- Geminin zýyaý Madde 1003
II- Terk Madde 1004
III- Zamanaþýmý Madde 1005
C) Sicile kayýtlý gemi payý ve iþtirak payý üzerinde mülkiyet
I- Ýktisabý
1. Aslen Madde 1006
2. Devren
a) Devir yoluyla Madde 1007
b) Ýþtirak payýnýn býrakýlmasý yoluyla Madde 1008
II- Zýyaý Madde 1009
D) Yapý hâlinde bulunan gemiler ve yapý paylarý üzerindeki mülkiyet
I- Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapýlar ve
yapý paylarý Madde 1010

II- Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunan yapýlar ve
yapý paylarý Madde 1011

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Gemi Rehni

A) Sicile kayýtlý olmayan gemiler üzerindeki iþtirak payýnýn rehni Madde 1012
B) Sicile kayýtlý olan gemilerin rehni
I- Tersane sahibinin ipotek hakký Madde 1013
II- Gemi ipoteði
1. Niteliði Madde 1014
2. Kurulmasý Madde 1015
3. Sicile geçirilecek hususlar Madde 1016
4. Ýpoteðin derecesi Madde 1017
5. Ýpoteðin teminat altýna aldýðý alacak
a) Genel olarak Madde 1018
b) Faizler Madde 1019
6. Ýpoteðin kapsamý
a) Gemi, gemi payý, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satýþ
veya kamulaþtýrma bedeli ve tazminat istemleri Madde 1020

b) Birlikte gemi ipoteðinde birden çok gemi veya gemi payý Madde 1021
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c) Sigorta tazminatý
aa) Kural Madde 1022
bb) Sigortacýnýn yapacaðý ödemeler Madde 1023
cc) Gemi ipoteðinin sigortacýya bildirilmesi
aaa) Bildirim yükümü Madde 1024
bbb) Birden çok sigortacýnýn varlýðýnda Madde 1025
ccc) Ýpotekli alacaklýnýn yerleþim yerini deðiþtirmesi Madde 1026
dd) Sigortacýnýn borcundan kurtulmasý Madde 1027
ee) Ýpoteðin ödeyen sigortacýya geçmesi Madde 1028
ff) Sigortacýnýn prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluðu Madde 1029
7. Ýpoteðin hükümleri
a) Alacaðýn muaccel olmasýndan önce
aa) Ýpotekli alacaklýnýn haklarý
aaa) Gemi maliki aleyhine Madde 1030
bbb) Üçüncü kiþiler aleyhine Madde 1031
bb) Malikin haklarý
aaa) Def'ide bulunma hakký Madde 1032
bbb) Alacaðýn muacceliyeti için bildirimde bulunma hakký Madde 1033
ccc) Malike temsilci atanmasý Madde 1034
b) Alacaðýn muaccel olmasýndan sonra
aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakký Madde 1035
bb) Alacaðýn malike geçmesi Madde 1036
cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakký Madde 1037
8. Gemi ipoteðinin devri ve deðiþtirilmesi
a) Ýpoteðin devri
aa) Genel olarak Madde 1038
bb) Ýtiraz ve def'iler Madde 1039
b) Ýpoteðin deðiþtirilmesi Madde 1040
aa) Ýpoteðin içeriðinin deðiþtirilmesi Madde 1041
bb) Ýpoteðin derecesinin deðiþtirilmesi Madde 1042
cc) Ýpotekli alacaðýn yerine baþka bir alacaðýn konulmasý Madde 1043
9. Gemi ipoteðinin sona ermesi
a) Sebepleri
aa) Alacakla birlikte ipoteðin de düþmesi sonucunu doðuran sebepler
aaa) Alacaðýn düþmesi Madde 1044
bbb) Alacaklý ve malik sýfatlarýnýn birleþmesi Madde 1045
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ccc) Birlikte gemi ipoteðinde malikin alacaklýya ödemede bulunmasý Madde 1046
ddd) Birlikte gemi ipoteðinde ipoteðin borçluya geçmesi Madde 1047
eee) Alacaklýnýn gemi malikine karþý sahip olduðu istem hakkýnýn

zamanaþýmýna uðramasý Madde 1048
bb) Sadece ipoteðin düþmesi sonucunu doðuran sebepler
aaa) Taraflarýn anlaþmasý Madde 1049
bbb) Alacaklýnýn feragati Madde 1050
ccc) Ýpoteðin süresinin dolmasý Madde 1051
cc) Mahkemece ipoteðin düþmesine karar verilmesi
aaa) Alacaklýnýn belli olmamasý hâlinde Madde 1052
bbb) Paranýn tevdii hâlinde Madde 1053
III- Yapý hâlindeki gemiler üzerinde ipotek
1. Konusu Madde 1054
2. Kurulmasý Madde 1055
3. Kapsamý Madde 1056
4. Derecesi Madde 1057
5. Uygulanacak hükümler Madde 1058

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Ýntifa Hakký

A) Kurulmasý Madde 1059
B) Uygulanacak hükümler Madde 1060

ÝKÝNCÝ KISIM
Donatan ve Donatma Ýþtiraki

A) Donatan
I- Tanýmý Madde 1061
II- Gemi adamlarýnýn kusurlarýndan doðan sorumluluðu Madde 1062
III- Yetkili mahkeme Madde 1063
B) Donatma iþtiraki
I- Tanýmý Madde 1064
II- Ýþtirakin tescili Madde 1065
III- Paydaþ donatanlar arasýndaki iliþkiler Madde 1066
IV- Ýþtirakin yönetimi ve temsili
1. Kararlar Madde 1067
2. Gemi müdürü
a) Atanmasý ve görevden alýnmasý Madde 1068
b) Yönetim yetkisi Madde 1069
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c) Temsil yetkisi
aa) Kapsamý Madde 1070
bb) Hükümleri Madde 1071
cc) Sýnýrlandýrýlmasý Madde 1072
d) Yükümlülükleri
aa) Özen yükümlülüðü Madde 1073
bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüðü Madde 1074
cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüðü Madde 1075
V- Kazanca ve zarara katýlma Madde 1076
VI- Giderlere katýlma Madde 1077
VII- Paydaþ donatanlarýn þahsýnda deðiþiklik Madde 1078
VIII- Paydaþ donatan olan kaptan Madde 1079
IX- Paydaþ donatanlarýn sorumluluðu
1. Ýþtirakin borçlarýndan dolayý üçüncü kiþilere karþý sorumluluðu Madde 1080
2. Ýþtirak payýnýn devredilmiþ olmasý hâlinde Madde 1081
X- Sona ermesi
1. Sona erme sebepleri
a) Fesih kararý Madde 1082
b) Çýkmak isteyen ortaðýn fesih istemi Madde 1083
c) Ýþtirakin iflâsý Madde 1084
2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller Madde 1085
XI- Tasfiye Madde 1086
XII- Yetkili mahkeme Madde 1087

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kaptan

A) Özen yükümlülüðü Madde 1088
B) Sorumluluðu Madde 1089
C) Görevleri
I- Geminin elveriþliliði ile ilgili olarak
1. Geminin denize ve yola elveriþli olup olmadýðýna dikkat etme Madde 1090
2. Geminin yüklemeye ve boþaltmaya elveriþli olup olmadýðýna
dikkat etme Madde 1091

II- Yabancý mevzuata uyma Madde 1092
III- Yola çýkma Madde 1093
IV- Gemide hazýr bulunma Madde 1094
V- Kaptanýn gemi zabitlerine danýþmasý Madde 1095
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VI- Gemi jurnali
1. Tutma yükümlülüðü Madde 1096
2. Ýçeriði Madde 1097
VII- Deniz raporu
1. Düzenlenmesi istemine yetkili olanlar Madde 1098
2. Tespit edilecek konular Madde 1099
3. Usul Madde 1100
4. Tutanaðýn aslýnýn saklanmasý Madde 1101
VIII- Donatanýn menfaatlerini koruma Madde 1102
D) Kanundan doðan temsil yetkisi
I- Donatanýn temsilcisi sýfatýyla
1. Kapsamý
a) Gemi baðlama limanýnda bulunduðu sýrada Madde 1103
b) Gemi baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada Madde 1104
c) Kredi iþlemleri Madde 1105
2. Temsil yetkisinin sýnýrlandýrýlmasý Madde 1106
3. Fesihten sonra kaptanýn yetkilerinin kaldýrýlmasý Madde 1107
4. Kaptanýn vekâletsiz iþ görmesi Madde 1108
5. Donatanýn kaptanýn yaptýðý iþlemlerden doðan sorumluluðu Madde 1109
6. Kaptanýn donatana karþý hak ve yükümlülükleri Madde 1110
II- Kendi hesabýna gemiye eþya yükleme yasaðý Madde 1111
III- Yükle ilgili olanlarýn menfaatlerini koruma yükümlülüðü
1. Genel olarak Madde 1112
2. Rotadan sapma Madde 1113
3. Eþya üzerinde tasarruf yetkisi
a) Genel olarak Madde 1114
b) Müþterek avarya hâlinde Madde 1115
c) Diðer hâllerde Madde 1116
d) Kaptanýn iþlemlerinin donataný baðlamasý Madde 1117
4. Dýþ iliþkide iþlemlerin geçerliði Madde 1118

DÖRDÜNCÜ KISIM
Deniz Ticareti Sözleþmeleri

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Gemi Kira Sözleþmeleri

A) Tanýmý ve türleri Madde 1119
B) Gemi kira senedi Madde 1120
C) Sicile þerh Madde 1121
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D) Hüküm ve sonuçlarý

I- Geminin kullanýlmasýndan doðan istemler Madde 1122

II- Geminin teslimi Madde 1123

III- Giderler Madde 1124

IV- Gemiyi kullanma hakký Madde 1125

V- Sigorta Madde 1126

VI- Gemi adamlarýnýn çalýþtýrýlmasý Madde 1127

VII- Kira ödeme borcu ve teminatý Madde 1128

VIII- Geminin iadesi Madde 1129

E) Uygulanacak hükümler Madde 1130

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Zaman Çarteri Sözleþmesi

A) Tanýmý Madde 1131

B) Zaman çarter partisi Madde 1132

C) Taraflarýn haklarý ve borçlarý

I- Tahsis edenin borçlarý Madde 1133

II- Geminin ticarî yönetimi Madde 1134

III- Giderler Madde 1135

IV- Ücret ödeme borcu ve teminatý Madde 1136

V- Tahsis olunanýn sorumluluðu ve gemiyi iade yükümlülüðü Madde 1137

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Navlun Sözleþmesi

BÝRÝNCÝ AYIRIM

Genel Hükümler

A) Navlun sözleþmesinin türleri Madde 1138

B) Yolculuk çarter partisi Madde 1139

C) Kamaralar Madde 1140

D) Taþýyanýn, gemiyi denize, yola ve yüke elveriþli bulundurma yükümlülüðü Madde 1141

ÝKÝNCÝ AYIRIM

Yükleme ve Boþaltma

A) Yükleme

I- Demirleme yeri Madde 1142

II- Yükleme giderleri Madde 1143

III- Yüklenecek eþya

1. Kararlaþtýrýlandan baþka eþya Madde 1144
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2. Doðru bildirimde bulunma yükümlülüðü
a) Eþya hakkýnda Madde 1145
b) Caiz olmayan eþya ve yükleme hakkýnda Madde 1146
c) Gizlice yüklenen eþya hakkýnda Madde 1147
d) Tehlikeli eþya hakkýnda Madde 1148
3. Bilgi Madde 1149
IV- Baþka gemiye yükleme ve aktarma Madde 1150
V- Güverteye konacak eþya Madde 1151
VI- Süreler
1. Hazýrlýk bildirimi Madde 1152
2. Yükleme süresi Madde 1153
3. Sürastarya süresi Madde 1154
4. Sürastarya parasý Madde 1155
5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabý Madde 1156
6. Hýzlandýrma primi Madde 1157
VII- Yolculuk baþlamadan önce sözleþmenin feshi Madde 1158
VIII- Yüklemenin hiç veya süresinde yapýlmamasý
1. Yüklemenin hiç yapýlmamasý Madde 1159
2. Eksik yükleme Madde 1160
IX- Birden çok yükleten veya taþýtanýn bulunmasý
1. Birden çok yükleten Madde 1161
2. Birden çok taþýtan Madde 1162
X- Kýrkambar sözleþmesi
1. Yükleme aný Madde 1163
2. Taþýtanýn sözleþmeyi feshetmesi Madde 1164
XI- Belgeleri verme yükümlülüðü Madde 1165
B) Boþaltma
I- Demirleme yeri Madde 1166
II- Boþaltma giderleri Madde 1167
III- Süreler
1. Hazýrlýk bildirimi Madde 1168
2. Boþaltma süresi Madde 1169
3. Sürastarya süresi Madde 1170
4. Sürastarya parasý Madde 1171
5. Boþaltma ve sürastarya sürelerinin hesabý Madde 1172
6. Hýzlandýrma primi Madde 1173
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IV- Boþaltmanýn hiç veya süresinde yapýlmamasý Madde 1174
V- Kýsmî çarter sözleþmelerinde Madde 1175
VI- Kýrkambar sözleþmesi
1. Boþaltma iþleri Madde 1176
2. Taþýtanýn üçüncü þahýslarla yaptýðý kýrkambar sözleþmeleri Madde 1177

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taþýyanýn Sorumluluðu ve Haklarý

A) Taþýyanýn sorumluluðu
I- Genel olarak Madde 1178
II- Sorumluluktan kurtulma hâlleri
1. Taþýyana yüklenemeyecek sebep Madde 1179
2. Teknik kusur ve yangýn Madde 1180
3. Denizde kurtarma Madde 1181
III- Taþýyanýn kusursuzluk ve uygun illiyet baðý karinelerinden

yararlandýðý hâller Madde 1182
IV- Sebeplerin birleþmesi Madde 1183
V- Ýnceleme ve bildirim
1. Ýnceleme Madde 1184
2. Bildirim Madde 1185
VI- Sorumluluðu sýnýrlandýrma hakký
1. Sorumluluk sýnýrlarý Madde 1186
2. Sorumluluðu sýnýrlandýrma hakkýnýn kaybý Madde 1187
VII- Tazminat istemi için süre
1. Hak düþürücü süre Madde 1188
2. Hak düþürücü süre itirazýndan yararlanma hakkýnýn kaybedilmesi Madde 1189
VIII- Sözleþme dýþý istemler Madde 1190
IX- Fiilî taþýyanýn sorumluluðu
1. Genel olarak Madde 1191
2. Sorumsuzluk þartý Madde 1192
B) Taþýyanýn haklarý
I- Navlun ödenmesini istem hakký
1. Miktarý
a) Ölçü, tartý veya sayý üzerine Madde 1193
b) Zaman üzerine Madde 1194
c) Kararlaþtýrýlmamýþsa Madde 1195
d) Navlun dýþýnda kalan prim ve giderler Madde 1196
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2. Muacceliyeti Madde 1197

3. Eþyanýn navlun yerine býrakýlmasý Madde 1198

4. Zýyaa uðrayan eþya Madde 1199

5. Borçlusu Madde 1200

II- Hapis hakký

1. Genel olarak Madde 1201

2. Çekiþmeli tutarýn yatýrýlmasý ve teminat Madde 1202

III- Üçüncü kiþi gönderilenin durumu

1. Ödeme yükümlülüðünün doðmasý Madde 1203

2. Gönderilene karþý hapis hakkýnýn kullanýlmasý Madde 1204

3. Rücu hakký

a) Eþyanýn teslimi hâlinde Madde 1205

b) Hapis hakkýnýn paraya çevrilmesi hâlinde Madde 1206

c) Gönderilenin eþyayý teslim almamasý hâlinde Madde 1207

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Taþýtanýn ve Yükletenin Sorumluluðu

A) Kusur sorumluluðu Madde 1208

BEÞÝNCÝ AYIRIM

Yolculuðun Baþlamasýna veya Devamýna Engel Olan Sebepler Yüzünden

Sözleþmenin Sona Ermesi

A) Sözleþmenin hükümden düþmesi

I- Geminin zayi olmasý sebebiyle

1. Yolculuk baþlamadan önce Madde 1209

2. Yolculuk baþladýktan sonra

a) Mesafe navlunu Madde 1210

b) Kaptanýn yükümlülükleri Madde 1211

3. Baþka gemiye yükleme ve aktarma Madde 1212

4. Geminin denize elveriþsiz hâle gelmesi Madde 1213

II- Eþyanýn zayi olmasý sebebiyle

1. Yolculuk baþlamadan önce

a) Eþya sözleþmede ferden belirlenmiþse Madde 1214

b) Eþya, sözleþmede tür veya cinsi ile belirlenmiþse Madde 1215

2. Yolculuk baþladýktan sonra

a) Eþyanýn tamamýnýn zayi olmasý Madde 1216

b) Eþyanýn bir kýsmýnýn zayi olmasý Madde 1217
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B) Sözleþmenin feshi

I- Taraflara fesih hakký veren hâl Madde 1218

II- Taraflarýn fesih hakkýna sahip olmadýðý hâller

1. Eþyanýn sadece bir kýsmýna iliþkin engeller Madde 1219

2. Kaptanýn haklý bir sebeple rotadan sapmasý Madde 1220

3. Geminin yolculuk sýrasýnda tamirinin gerekmesi Madde 1221

III- Diðer sebeplerin etkisi Madde 1222

IV- Eþya üzerinde tasarruf yetkisi olan kiþinin fesih hakký Madde 1223

V- Fesih hakkýnýn kullanýlmasý

1. Feshin bildirimi Madde 1224

2. Hüküm ve sonuçlarý

a) Sözleþme yolculuk baþlamadan önce feshedilmiþse Madde 1225

b) Sözleþme yolculuk baþladýktan sonra feshedilmiþse Madde 1226

C) Birden çok yolculuðun özellikleri Madde 1227

ALTINCI AYIRIM
Denizde Taþýma Senetleri

A) Koniþmento

I- Tanýmý, türleri ve düzenlenmesi Madde 1228

II - Ýçeriði Madde 1229

III- Hükümleri

1. Kýymetli evrak olma niteliði

a) Eþyanýn yetkili koniþmento hamiline teslimi

aa) Genel olarak Madde 1230

bb) Birden çok koniþmento hamilinin baþvurusu Madde 1231

cc) Yükletenin talimatý Madde 1232

dd) Navlun sözleþmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düþmesi Madde 1233

b) Koniþmentonun eþyayý temsili

aa) Genel olarak Madde 1234

bb) Birden çok koniþmento hamili Madde 1235

cc) Koniþmentonun geri verilmesi karþýlýðýnda eþyanýn teslimi Madde 1236

2. Ýspat iþlevi

a) Hukukî iliþkiyi ispat Madde 1237

b) Taþýyaný ispat Madde 1238

c) Eþyanýn genel olarak cinsini, iþaretlerini, koli veya parça adedini,

aðýrlýk ve miktarýný ispat Madde 1239
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d) Navlunu ispat Madde 1240

e) Yükleten tarafýndan verilen garantiler Madde 1241

B) Diðer denizde taþýma senetleri Madde 1242

YEDÝNCÝ AYIRIM

Emredici Hükümler

A) Genel olarak Madde 1243

B) Ýstisnalar Madde 1244

C) Yolculuk çarteri sözleþmesi Madde 1245

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zamanaþýmý

A) Süre Madde 1246

BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Deniz Yoluyla Yolcu Taþýma Sözleþmesi

A) Tanýmý Madde 1247

B) Taþýyan ve fiilî taþýyan Madde 1248

C) Yolcu Madde 1249

D) Bagaj Madde 1250

E) Yolcunun yükümlülükleri

I- Kaptanýn talimatýna uyma Madde 1251

II- Bagaj hakkýnda doðru bilgi verme yükümlülüðü Madde 1252

III- Gemiye zamanýnda gelmek Madde 1253

F) Taþýyanýn hapis hakký Madde 1254

G) Ölen yolcunun bagajý Madde 1255

H) Yolcunun uðradýðý zararlardan sorumluluk

I- Taþýyanýn sorumluluðu Madde 1256

II- Fiilî taþýyanýn sorumluluðu Madde 1257

III- Taþýma süresi Madde 1258

IV- Zorunlu sigorta Madde 1259

V- Deðerli eþya Madde 1260

VI- Birlikte kusur Madde 1261

VII- Bedensel zarardan doðan sorumluluðun sýnýrý Madde 1262

VIII- Bagaj ve araçlarýn zýyaý veya hasarýndan doðan sorumluluðun sýnýrý Madde 1263

IX- Sorumluk sýnýrlarýna iliþkin ortak hükümler Madde 1264

X- Taþýyanýn adamlarýnýn savunmalarý ve sorumluluk sýnýrlarý Madde 1265

XI- Ýstemlerin birleþmesi Madde 1266
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XII - Sorumluluðu sýnýrlandýrma hakkýnýn kaybý Madde 1267

XIII- Ýstemlerin dayanaðý Madde 1268

XIV- Bagajýn zýyaý veya hasara uðradýðýnýn bildirimi Madde 1269

XV- Zamanaþýmý Madde 1270

XVI- Emredici hükümler Madde 1271

BEÞÝNCÝ KISIM

Deniz Kazalarý

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Müþterek Avarya

A) Genel hükümler

I- Taným Madde 1272

II- Uygulanacak kurallar Madde 1273

B) Borçlular ve teminat

I- Garame paylarýnýn borçlularý Madde 1274

II- Alacaklýlarýn rehin haklarý

1. Genel olarak Madde 1275

2. Gemiye düþen garame payý için teminat Madde 1276

3. Hapis hakkýnýn kullanýlmasý Madde 1277

C) Dispeç

I - Genel olarak

1. Yaptýrma yükümlülüðü Madde 1278

2. Yapýlacaðý yer Madde 1279

3. Dispeççi Madde 1280

II- Dispeçin onaylanmasýný isteme hakký ve dispeçe itiraz

1. Duruþma Madde 1281

2. Dispeçin onaylanmasý Madde 1282

3. Uygulanacak usul hükümleri Madde 1283

4. Dispeç raporunun onaylanmasý hakkýndaki kararýn hükmü Madde 1284

D) Zamanaþýmý Madde 1285

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Çatma

A) Uygulama alaný Madde 1286

B) Kusursuz çatma Madde 1287

C) Kusurlu çatma

I- Bir tarafýn kusuru Madde 1288
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II- Ortak kusur
1. Eþya zararý Madde 1289
2. Bedensel zarar Madde 1290
III. Kýlavuzun kusuru Madde 1291
D) Dava öncesi delil tespiti Madde 1292
E) Þekil þartý yokluðu Madde 1293
F) Karine yokluðu Madde 1294
G) Kaptanýn yardým görevi ve yerine getirilmemesinden donatanýn
sorumsuzluðu Madde 1295

H) Saklý tutulan hükümler Madde 1296
Ý) Zamanaþýmý Madde 1297

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurtarma

A) Eþya kurtarma
I- Kurtarma faaliyeti Madde 1298
II- Diðer hâller Madde 1299
III- Kurtarma sözleþmesi
1. Sözleþme yapma yetkisi Madde 1300
2. Sözleþmenin uyarlanmasý veya iptali Madde 1301
3. Emredici hükümler Madde 1302
IV- Taraflarýn yükümlülükleri Madde 1303
V- Kurtaranýn haklarý
1. Kurtarma ücreti
a) Ýlkeler Madde 1304
b) Ücretin belirlenmesi Madde 1305
c) Borçlular Madde 1306
d) Gönderilenin sorumluluðu Madde 1307
e) Ücretin paylaþtýrýlmasý
aa) Tek ücret Madde 1308
bb) Birden çok kurtaran arasýnda Madde 1309
cc) Gemi adamlarýna ve kurtaranýn diðer adamlarýna verilecek pay Madde 1310
f) Ücretten mahrumiyet Madde 1311
2. Özel tazminat Madde 1312
3. Faiz Madde 1313
4. Ödeme zamaný ve teminat Madde 1314
5. Rehin haklarý Madde 1315
6. Avans Madde 1316
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B) Ýnsan kurtarma
I- Kaptanýn yükümlülüðü Madde 1317
II- Ücret Madde 1318
C) Zamanaþýmý Madde 1319

ALTINCI KISIM
Gemi Alacaklarý

A) Gemi alacaklýsý hakký veren alacaklar Madde 1320
B) Gemi alacaðýnýn verdiði kanunî rehin hakký
I- Kapsamý Madde 1321
II - Temin ettiði alacaklar Madde 1322
III- Önceliði Madde 1323
IV- Sýrasý Madde 1324
V- Devri ve intikali Madde 1325
VI- Düþmesi Madde 1326
VII- Zamanaþýmý Madde 1327

YEDÝNCÝ KISIM
Sorumluluðun Sýnýrlanmasý ve Petrol Kirliliði Zararýnýn Tazmini

A) Deniz alacaklarýna karþý sorumluluðun sýnýrlanmasý
I- Kural Madde 1328
II- Yabancýlýk unsuru taþýmayan hâller Madde 1329
III- Uygulama alanýnýn geniþletilmesi Madde 1330
IV- Sözleþmenin uygulanmayacaðý alacaklar Madde 1331
V- Üçyüz tonilâtodan küçük gemiler Madde 1332
VI- Sondaj iþlemi gemileri Madde 1333
VII- Öncelik Madde 1334
VIII - Fon kurmadan sorumluluðun sýnýrlanmasý Madde 1335
B) Petrol kirliliði zararý hakkýnda özel hükümler
I - Kural Madde 1336
II - Yabancýlýk unsuru taþýmayan hâller Madde 1337
III - Uygulama alanýnýn geniþletilmesi Madde 1338
IV - Davanýn ihbarý ve davaya müdahale Madde 1339
V - Yabancý hukukun uygulanmasý Madde 1340
C) Sözleþmelere iliþkin ortak hükümler
I - Kýlavuzlar için sorumluluk sýnýrý Madde 1341
II - Kiþisel sorumlulukta fon kurulmasý Madde 1342
III- Sýnýrlama hakkýný kaldýran kusur Madde 1343
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IV - Kanunî halefiyet Madde 1344

V - Alacaklarýn teminatý Madde 1345

VI - Diðer alacaklýlar Madde 1346

VII - Faiz Madde 1347

VIII - Görevli ve yetkili mahkeme Madde 1348

IX - Yargýlama ve takip giderleri Madde 1349

SEKÝZÝNCÝ KISIM

Cebrî Ýcraya Ýliþkin Özel Hükümler

A) Uygulanacak hukuk Madde 1350

B) Tamamlayýcý hükümler Madde 1351

C) Gemiler hakkýnda

I - Ýhtiyatî haciz

1. Deniz alacaklarý Madde 1352

2. Ýhtiyatî haciz isteyebilme hakký Madde 1353

3. Yetkili mahkeme

a) Ýhtiyatî haciz kararý bakýmýndan

aa) Dava açýlmadan önce

aaa) Türk Bayraklý gemiler Madde 1354

bbb) Yabancý bayraklý gemiler Madde 1355

ccc) Yetkiye, tahkime ve esasa uygulanacak hukuka iliþkin bir anlaþmanýn

varlýðý hâlinde Türk mahkemesinin yetkisi Madde 1356

bb) Dava açýldýktan sonra Madde 1357

cc) Ýtirazlar ve deðiþiklik istemleri Madde 1358

b) Esas hakkýnda Madde 1359

c) Tenfiz hakkýnda Madde 1360

d) Haksýz ihtiyatî haciz sebebiyle açýlacak tazminat davasý hakkýnda Madde 1361

4. Alacaklý tarafýndan delil gösterilmesi Madde 1362

5. Alacaklý tarafýndan teminat gösterilmesi Madde 1363

6. Ýhtiyatî haczin yapýlmasý

a) Ýhtiyatî haciz kararýnýn icrasý Madde 1364

b) Ýhtiyatî hacze baþlama süresi Madde 1365

c) Gemiye el konulmasý ve muhafaza tedbirleri Madde 1366

d) Geminin seferde olmasý Madde 1367

e) Ýhtiyatî haczin kapsamý, geminin idaresi ve iþletilmesi Madde 1368

7. Ýhtiyatî haciz hakkýnýn kullanýlmasý Madde 1369
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8. Geminin serbest býrakýlmasý
a) Geminin deðerinin depo edilmesi Madde 1370
b) Ýhtiyatî haczin kaldýrýlmasý Madde 1371
c) Taraflarýn anlaþmasý Madde 1372
d) Saklý kalan haklar Madde 1373
e) Teminatýn deðiþtirilmesi Madde 1374
9. Yeniden veya ayný alacak için ihtiyatî haciz Madde 1375
10. Ýhtiyatî haczi tamamlayan iþlemler Madde 1376
II - Rehinli alacaklarýn takibi
1. Fer'ilik ilkesi Madde 1377
2. Ýflâs yoluyla takip hakký Madde 1378
3. Diðer takip yollarý Madde 1379
4. Rehinli alacaklýlarýn takip hakký
a) Kanunî rehin hakký sahiplerinin Madde 1380
b) Ýpotek sahiplerinin Madde 1381
III. Cebrî satýþ
1. Haciz Madde 1382
2. Paraya çevirme Madde 1383
3. Yabancý sicile kayýtlý gemilerin satýþý için hazýrlýklar Madde 1384
4. Artýrmanýn ilâný Madde 1385
5. Vaktinden evvel satýþ Madde 1386
6. Pazarlýk suretiyle satýþ Madde 1387
7. Satýþ ve ihalenin sonucu Madde 1388
8. Sýra cetveli
a) Ýlkeler Madde 1389
b) Birinci sýra Madde 1390
c) Ýkinci sýra Madde 1391
d) Üçüncü sýra Madde 1392
e) Dördüncü sýra Madde 1393
f) Beþinci sýra Madde 1394
g) Altýncý sýra Madde 1395
h) Yedinci sýra Madde 1396
i) Sekizinci sýra Madde 1397
D) Eþya hakkýnda
I - Hapis hakký için defter tutulmasý Madde 1398
II - Ýlâmlý icra Madde 1399
III - Ýlâmsýz icra Madde 1400
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ALTINCI KÝTAP
Sigorta Hukuku
BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Sigorta sözleþmesi
I - Temel kavramlar
1. Taným Madde 1401
2. Karþýlýklý sigorta Madde 1402
3. Reasürans Madde 1403
4. Geçerli olmayan sigorta Madde 1404
II - Hükümler
1. Sözleþmenin yapýlmasý sýrasýnda susma Madde 1405
2. Temsil
a) Genel olarak Madde 1406
b) Talimat bulunmamasý Madde 1407
3. Sigorta menfaatinin yokluðu Madde 1408
4. Sigortanýn kapsamý Madde 1409
5. Sigorta süresi Madde 1410
6. Sigorta dönemi Madde 1411
7. Sigorta ettiren dýþýndakilerin bilgisi ve davranýþý Madde 1412
8. Fesih ve cayma
a) Olaðanüstü durumlarda fesih Madde 1413
b) Sigorta priminin artýrýlmasýnda fesih Madde 1414
c) Kýsmî fesih ve cayma Madde 1415
9. Tebliðler ve bildirimler Madde 1416
10. Olaðanüstü durumlar
a) Taraflarýn aczi, takibin semeresiz kalmasý Madde 1417
b) Sigortacýnýn iflâsý Madde 1418
11. Prim iadesi Madde 1419
12. Zamanaþýmý Madde 1420
III - Taraflarýn borç ve yükümlülükleri
1. Sigortacýnýn borç ve yükümlülükleri
a) Rizikoyu taþýma yükümlülüðü
aa) Genel olarak Madde 1421
bb) Ýmkânsýzlýk Madde 1422
b) Aydýnlatma yükümlülüðü Madde 1423
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c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüðü
aa) Genel olarak Madde 1424
bb) Ýçerik Madde 1425
d) Giderleri ödeme borcu Madde 1426
e) Tazminat ödeme borcu
aa) Genel olarak Madde 1427
bb) Kýsmî tazminat ödemeleri Madde 1428
cc) Rizikonun gerçekleþmesinde kusur Madde 1429
2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri
a) Prim ödeme borcu
aa) Genel olarak Madde 1430
bb) Ödeme zamaný Madde 1431
cc) Ödeme yeri Madde 1432
dd) Primin indirilmesi Madde 1433
ee) Temerrüt Madde 1434
b) Beyan yükümlülüðü
aa) Sözleþmenin yapýlmasýnda
aaa) Genel olarak Madde 1435
bbb) Yazýlý sorular Madde 1436
ccc) Baðlantý Madde 1437
ddd) Sigortacý tarafýndan gerçek durumun bilinmesi Madde 1438
eee) Yaptýrým Madde 1439
fff) Caymanýn þekli ve süresi Madde 1440
ggg) Caymanýn hükümleri Madde 1441
hhh) Cayma hakkýnýn düþmesi Madde 1442
bb) Teklifin yapýlmasý ile kabulü arasýndaki deðiþiklikleri

beyan yükümlülüðü Madde 1443
cc) Sözleþme süresi içinde
aaa) Genel olarak Madde 1444
bbb) Sigortacýnýn haklarý Madde 1445
dd) Riziko gerçekleþtiðinde Madde 1446
c) Bilgi verme ve araþtýrma yapýlmasýna izin verme yükümlülüðü Madde 1447
d) Zararý önleme, azaltma ve sigortacýnýn rücu haklarýný
koruma yükümlülüðü Madde 1448

e) Sözleþmede öngörülen yükümlülüklerin ihlâli Madde 1449
B) Kanun hükümlerinin uygulama alaný Madde 1450
C) Sigorta sözleþmeleri hakkýnda uygulanacak hükümler Madde 1451
D) Koruyucu hükümler Madde 1452
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ÝKÝNCÝ KISIM
Sigorta Türlerine Ýliþkin Özel Hükümler

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Zarar Sigortalarý

A) Mal sigortalarý
I - Menfaat ve kapsam
1. Genel olarak Madde 1453
2. Baþkasý lehine sigorta Madde 1454
3. Müþterek menfaatlerin sigortasý Madde 1455
4. Menfaat üzerinde sýnýrlamalar
a) Sýnýrlý aynî hak Madde 1456
b) Haciz Madde 1457
II - Geçmiþe etkili sigorta Madde 1458
III - Tazminat ilkesi
1. Genel olarak Madde 1459
2. Sigorta deðeri Madde 1460
3. Sigorta bedeli Madde 1461
4. Hükümleri
a) Eksik sigorta Madde 1462
b) Aþkýn sigorta Madde 1463
c) Takseli sigorta Madde 1464
d) Birden çok sigorta
aa) Kural Madde 1465
bb) Müþterek sigorta Madde 1466
cc) Çifte sigorta Madde 1467
dd) Kýsmî sigorta Madde 1468
e) Sigortacýnýn sigortalanan menfaati inceleyebilmesi Madde 1469
IV - Sigorta edilen menfaatin sahibinin deðiþmesi Madde 1470
V - Zarar gören mal ve zararýn gerçekleþtiði yerde deðiþiklik yapmama Madde 1471
VI - Halefiyet Madde 1472
B) Sorumluluk sigortalarý
I - Genel hükümler
1. Sözleþmenin konusu ve kapsamý Madde 1473
2. Hukukî koruma Madde 1474
3. Bildirim yükümlülüðü Madde 1475
4. Sigortacýnýn yardýmlarý Madde 1476
5. Kasten neden olma Madde 1477
6. Doðrudan dava hakký Madde 1478
7. Sigortacýnýn zarar görenden bilgi alma hakký Madde 1479
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8. Takas Madde 1480
9. Halefiyet Madde 1481
10. Zamanaþýmý Madde 1482
II - Zorunlu sorumluluk sigortalarý
1. Sözleþme yapma zorunluluðu Madde 1483
2. Zarar görenle iliþkide ifa yükümlülüðü Madde 1484
III - Sorumluluk sigortalarýna uygulanacak hükümler Madde 1485
C) Koruyucu hükümler Madde 1486

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Can Sigortalarý

A) Hayat sigortasý
I - Taným Madde 1487
II - Tontin Madde 1488
III - Sözleþmeden cayma Madde 1489
IV - Hayatý sigorta edilecek kiþi Madde 1490
V - Sigorta deðeri Madde 1491
VI - Doktor incelemesi Madde 1492
VII - Lehdar
1. Atanmasý ve deðiþtirilmesi Madde 1493
2. Lehdar atanmasýna iliþkin yorum kuralý Madde 1494
VIII - Sigorta ettiren lehine hak Madde 1495
IX - Grup sigortalarý Madde 1496
X - Beyanlar
1. Yanlýþ yaþ beyaný Madde 1497
2. Sözleþmenin yapýlmasý sýrasýndaki beyan yükümlülüðünün ihlâli Madde 1498
3. Sözleþmenin devamý sýrasýndaki beyan yükümlülüðünün ihlâli Madde 1499
XI - Sigortadan ayrýlma Madde 1500
XII - Ödünç verme Madde 1501
XIII - Prim ödenmesinden muaf sigorta Madde 1502
XIV - Ýntihar Madde 1503
XV - Sigorta ettiren veya lehdarýn sigortalýyý öldürmesi Madde 1504
XVI - Lehdarýn sigorta ettirenin yerine geçmesi Madde 1505
XVII - Sigortacýnýn iflâsý Madde 1506
B) Kaza sigortasý
I - Genel olarak Madde 1507
II - Tedavi giderleri Madde 1508
III - Sigortalý Madde 1509
IV - Uygulanacak hükümler Madde 1510
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C) Hastalýk ve saðlýk sigortasý
I - Sigortanýn yaptýrýlmasý Madde 1511
II - Teminatlar
1. Sigorta teminatý Madde 1512
2. Saðlýk sigortasý teminatlarý Madde 1513
III - Sigorta deðeri Madde 1514
IV - Hastalýk sigortasýnda lehdar Madde 1515
V - Bekleme süresi Madde 1516
VI - Yeni doðan bebeðin ve evlat edinilenin sigorta kapsamýnda olmasý Madde 1517
VII - Bilgi isteme hakký Madde 1518
VIII - Hastalýk ve saðlýk sigortasýna uygulanacak diðer hükümler Madde 1519
IX - Koruyucu hükümler Madde 1520

GEÇÝCÝ VE SON HÜKÜMLER
A) Þirket davalarýnda yargýlama usulü Madde 1521
B) Ölçeklerine göre ticarî iþletmeler Madde 1522
C) Ölçeklerine göre sermaye þirketleri Madde 1523
D) Elektronik iþlemler ve bilgi toplumu hizmetleri
I - Ýnternet sitesi Madde 1524
II - Beyanlar, belgeler ve senetler Madde 1525
III - Güvenli elektronik imza Madde 1526
IV - Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul
1. Genel olarak Madde 1527
2. Uygulama kurallarý Madde 1528
E) Kurumsal yönetim ilkeleri Madde 1529
F) Hukukî iþlemlerin yasaklanmasýnýn ve
edimlerde en yüksek sýnýrlarýn aþýlmasýnýn sonuçlarý Madde 1530

G) "Þirket" ve "ortaklýk" terimlerinin kanunîliði Madde 1531
H) Ticaret sicili harçlarý Madde 1532
Ý) Yürürlükten kaldýrýlan hükümler Madde 1533
Geçici Madde 1
Geçici Madde 2
Geçici Madde 3
Geçici Madde 4
Geçici Madde 5
Yürürlük Madde 1534
Yürütme Madde 1535
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ADALET KOMÝSYONUNUN KABUL ETTÝÐÝ METÝN
TÜRK TÝCARET KANUNU TASARISI

BAÞLANGIÇ
A) Kanunun uygulama alaný
I - Ticarî hükümler
MADDE 1 - (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayýlý Türk Medenî Kanu-

nunun ayrýlmaz bir parçasýdýr. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticarî iþletmeyi ilgilendiren iþlem ve
fiillere iliþkin diðer kanunlarda yazýlý özel hükümler, ticarî hükümlerdir.

(2) Mahkeme, hakkýnda ticarî bir hüküm bulunmayan ticarî iþlerde, ticarî örf ve âdete, bu da
yoksa genel hükümlere göre karar verir.

II - Ticarî örf ve âdet
MADDE 2 - (1) Kanunda aksine bir hüküm yoksa, ticarî örf ve âdet olarak kabul edildiði be-

lirlenmedikçe, teamül, mahkemenin yargýsýna esas olamaz. Ancak, irade açýklamalarýnýn yorumun-
da teamüller de dikkate alýnýr.

(2) Bir bölgeye veya bir ticaret dalýna özgü ticarî örf ve âdetler genel olanlara üstün tutulur. Ýl-
gililer ayný bölgede deðillerse, kanunda veya sözleþmede aksi öngörülmedikçe, ifa yerindeki ticarî
örf ve adet uygulanýr.

(3) Ticarî örf ve âdet, tacir sýfatýný haiz bulunmayanlar hakkýnda ancak onlar tarafýndan bilin-
diði veya bilinmesi gerektiði takdirde uygulanýr.

III - Ticarî iþler
MADDE 3 - (1) Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticarî iþletmeyi ilgilendiren bütün iþ-

lem ve fiiller ticarî iþlerdendir.
IV - Ticarî davalar ve delilleri
1. Genel olarak
MADDE 4 - (1) Her iki tarafýn da ticarî iþletmesiyle ilgili hususlardan doðan hukuk davalarý

ile taraflarýn tacir olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn;
a) Bu Kanunda;
b) Türk Medenî Kanununun, rehin karþýlýðýnda ödünç verme iþi ile uðraþanlar hakkýndaki 962

ilâ 969 uncu maddelerinde;
c) 22/4/1926 tarihli ve 818 sayýlý Borçlar Kanununun, bir iþletmenin satýlmasý veya diðeriyle

birleþtirilmesi hakkýndaki 179 ve 180, rekabet yasaðýna iliþkin 348 ve 352, yayýn sözleþmesine da-
ir 372 ilâ 385, itibar mektubu ve itibar emrini düzenleyen 399 ilâ 403, komisyonculuða iliþkin 416
ilâ 429, ticarî mümessiller ve diðer ticarî vekiller için öngörülmüþ bulunan 449 ilâ 456, havale hak-
kýndaki 457 ilâ 462, vediayý düzenleyen 463 ilâ 482 nci maddelerinde;

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta;
e) Borsa, sergi, panayýr ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diðer yerlere iliþkin özel hü-

kümlerde;
f) Bankalara, diðer kredi kuruluþlarýna, finansal kurumlara ve ödünç para verme iþlerine iliþkin

düzenlemelerde;
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öngörülen hususlardan doðan hukuk davalarý ticarî dava sayýlýr. Ancak; herhangi bir ticarî iþ-
letmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine iliþkin haklardan doðan davalar
bundan istisnadýr.

(2) Ticarî davalarda da deliller ile bunlarýn sunulmasý 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayýlý Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tâbidir.

2. Ticarî davalarýn görüleceði mahkemeler
MADDE 5 - (1) Aksine hüküm bulunmadýkça, dava olunan þeyin deðerine göre asliye hukuk

veya sulh hukuk mahkemesi ticarî davalara da bakmakla görevlidir.
(2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve

4 üncü madde hükmünce ticarî sayýlan davalarla özel hükümler uyarýnca ticaret mahkemesinde görüle-
cek diðer iþlere asliye ticaret mahkemesinde bakýlýr. Bir yerde ticaret davalarýna bakan birden çok asli-
ye ticaret mahkemesi varsa, iþ durumunun gerekli kýldýðý yerlerde Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kuru-
lunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçý münhasýran bu Kanundan ve diðer kanunlardan
doðan deniz ticaretine ve deniz sigortalarýna iliþkin hukuk davalarýna bakmakla görevlendirilebilir.

(3) Ýkinci fýkrada yazýlý durumlarda, sadece iki tarafýn isteklerine baðlý olmayan iþler hariç ol-
mak üzere, bir davanýn ticarî veya hukukî niteliði nedeniyle mahkemenin iþ alanýna girip girmedi-
ði, taraflarca sadece ilk itiraz þeklinde ileri sürülebilir. Ýlk itiraz haklý görüldüðü takdirde dosya ta-
lep üzerine ilgili mahkemeye gönderilir. Kararýn sözlü bildirimi veya tebliði tarihinden itibaren on
gün içinde yenilenecek davaya bu mahkeme bakmak zorundadýr; ancak, davaya, davanýn niteliðine
göre uygulanmasý gerekli olan usul ve kanun hükümlerini uygular. Ticarî bir davanýn hukuk mah-
kemesi, ticarî olmayan bir davanýn ticaret mahkemesi tarafýndan görülmesi hükmün bozulmasý için
yalnýz baþýna yeterli bir sebep oluþturmaz.

(4) Görevsizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi hâlinde yapýlacak iþlemlere ve bunlarýn tâbi
olduklarý sürelere iliþkin usul hükümleri, iþ alanýna ait ilk itirazýn kabulü hâlinde de uygulanýr.

B) Çeþitli hükümler
I - Zamanaþýmý
MADDE 6 - (1) Ticarî hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaþýmý süreleri, Kanunda

aksine düzenleme yoksa, sözleþme ile deðiþtirilemez.
II - Teselsül karinesi
MADDE 7 - (1) Ýki veya daha fazla kiþi, içlerinden yalnýz biri veya hepsi için ticarî niteliði ha-

iz bir iþ dolayýsýyla, diðer bir kimseye karþý birlikte borç altýna girerse, kanunda veya sözleþmede
aksi öngörülmemiþse müteselsilen sorumlu olurlar.

(2) Ticarî borçlara kefalet hâlinde, hem asýl borçlu ile kefil, hem de kefiller arasýndaki iliþki-
lerde de birinci fýkra hükmü geçerli olur.

III - Ticarî iþlerde faiz
1. Faiz oraný
MADDE 8 - (1) Ticarî iþlerde faiz oraný serbestçe belirlenir.
2. Uygulanacak hükümler
MADDE 9 - (1) Ticarî iþlerde; kanunî, anapara ile temerrüt faizi hakkýnda, ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanýr.
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3. Faizin baþlangýcý
MADDE 10 - (1) Aksine sözleþme yoksa, ticarî bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli

bir vade yoksa ihtar gününden itibaren iþlemeye baþlar.
BÝRÝNCÝ KÝTAP
Ticarî Ýþletme

BÝRÝNCÝ KISIM
Tacir

A) Ticarî iþletme
1. Bütünlük ilkesi
MADDE 11 - (1) Ticarî iþletme, esnaf iþletmesi için öngörülen sýnýrý aþan düzeyde gelir sað-

lamayý hedef tutan faaliyetlerin devamlý ve baðýmsýz þekilde yürütüldüðü iþletmedir.
(2) Ticarî iþletme ile esnaf iþletmesi arasýndaki sýnýr, Bakanlar Kurulunca çýkarýlacak kararna-

mede gösterilir.
(3) Ticarî iþletme, içerdiði malvarlýðý unsurlarýnýn devri için zorunlu tasarruf iþlemlerinin ayrý

ayrý yapýlmasýna gerek olmaksýzýn bir bütün hâlinde devredilebilir ve diðer hukukî iþlemlere konu
olabilir. Aksi öngörülmemiþse, devir sözleþmesinin duran malvarlýðýný, iþletme deðerini, kiracýlýk
hakkýný, ticaret unvaný ile diðer fikrî mülkiyet haklarýný ve sürekli olarak iþletmeye özgülenen mal-
varlýðý unsurlarýný içerdiði kabul olunur. Bu devir sözleþmesiyle ticarî iþletmeyi bir bütün hâlinde
konu alan diðer sözleþmeler yazýlý olarak yapýlýr, ticaret siciline tescil ve ilân edilir.

B) Tacir
I - Gerçek kiþiler
1. Genel olarak
MADDE 12 - (1) Bir ticarî iþletmeyi, kýsmen de olsa, kendi adýna iþleten kiþiye tacir denir.
(2) Bir ticarî iþletmeyi kurup açtýðýný, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diðer ilân araçla-

rýyla halka bildirmiþ veya iþletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilân etmiþ olan kimse,
fiilen iþletmeye baþlamamýþ olsa bile tacir sayýlýr.

(3) Bir ticarî iþletme açmýþ gibi, ister kendi adýna, ister adî bir þirket veya her ne suretle olur-
sa olsun hukuken var sayýlmayan diðer bir þirket adýna ortak sýfatýyla iþlemlerde bulunan kimse, iyi-
niyetli üçüncü kiþilere karþý tacir gibi sorumlu olur.

2. Küçük ve kýsýtlýlar
MADDE 13 - (1) Küçük ve kýsýtlýlara ait ticarî iþletmeyi bunlarýn adýna iþleten veli ve vasi, ta-

cir sayýlmaz. Tacir sýfatý, temsil edilene aittir. Ancak, kanunî temsilci ceza hükümlerinin uygulan-
masý yönünden tacir gibi sorumlu olur.

3. Ticaret yapmaktan menedilenler
MADDE 14 - (1) Kiþisel durumlarý ya da yaptýðý iþlerin niteliði nedeniyle yahut meslek ve gö-

revleri dolayýsýyla, kanundan veya bir yargý kararýndan doðan bir yasaða aykýrý bir þekilde ya da
baþka bir kiþinin veya resmî bir makamýn iznine gerek olmasýna raðmen izin veya onay almadan bir
ticarî iþletmeyi iþleten kiþi de tacir sayýlýr.

(2) Birinci fýkraya aykýrý hareketin doðurduðu hukukî, cezaî ve disipline iliþkin sorumluluk
saklýdýr.
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4. Esnaf
MADDE 15 - (1) Ýster gezici olsun, ister bir dükkânda veya bir sokaðýn belirli yerlerinde sabit

bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalýþmasýna dayanan ve geliri 11 inci
maddenin ikinci fýkrasý uyarýnca çýkarýlacak kararnamede gösterilen sýnýrý aþmayan ve sanat veya
ticaretle uðraþan kiþi esnaftýr. Ancak, tacirlere özgü 20 ve 53 üncü maddeler ile Türk Medenî Ka-
nununun 950 nci maddesinin ikinci fýkrasý hükmü bunlara da uygulanýr.

II - Tüzel kiþiler
MADDE 16 - (1) Ticaret þirketleriyle, amacýna varmak için ticarî bir iþletme iþleten vakýflar,

dernekler ve kendi kuruluþ kanunlarý gereðince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ti-
carî þekilde iþletilmek üzere Devlet, il, belediye gibi kamu tüzel kiþileri tarafýndan kurulan kurum
ve kuruluþlar da tacir sayýlýrlar.

(2) Devlet, il ve belediye gibi kamu tüzel kiþileri ile kamu yararýna çalýþan dernekler ve geliri-
nin yarýsýndan fazlasýný kamu görevi niteliðindeki iþlere harcayan vakýflar, bir ticarî iþletmeyi, ister
doðrudan doðruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve iþletilen bir tüzel kiþi eliyle iþ-
letsinler, kendileri tacir sayýlmazlar.

III - Donatma iþtiraki
MADDE 17 - (1) Tacire iliþkin hükümler donatma iþtirakine de uygulanýr.
C) Tacir olmanýn hükümleri
I - Genel olarak
MADDE 18 - (1) Tacir, her türlü borçlarý sebebiyle iflâsa tâbi olduðu gibi, kanun hükümleri-

ne uygun olarak, bir ticaret unvaný seçmek ve kullanmakla, ticarî iþletmesini ticaret siciline tescil
ettirmekle ve ticarî defterleri de tutmakla yükümlüdür.

(2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iþ adamý gibi hareket etmesi ge-
rekir.

(3) Tacirler arasýnda, diðer tarafý temerrüde düþürmeye, sözleþmeyi feshe veya sözleþmeden
dönmeye iliþkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracýlýðýyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli
elektronik imzayý içeren bir yazý ile yapýlýr.

(4) Tacir sýfatýna baðlý olan diðer hükümler saklýdýr.

II - Özel olarak
1. Ticaret karinesi
MADDE 19 - (1) Bir tacirin borçlarýnýn ticarî olmasý asýldýr. Ancak; gerçek kiþi olan bir tacir,

iþlemi yaptýðý anda bunun ticarî iþletmesiyle ilgili olmadýðýný diðer tarafa açýkça bildirdiði veya iþin
ticarî sayýlmasýna durum elveriþli olmadýðý takdirde borç adî sayýlýr.

(2) Taraflardan yalnýz biri için ticarî iþ niteliðinde olan sözleþmeler, Kanunda aksine hüküm bu-
lunmadýkça, diðeri için de ticarî iþ sayýlýr.

2. Ücret isteme hakký
MADDE 20 - (1) Tacir olan veya olmayan bir kiþiye, ticarî iþletmesiyle ilgili bir iþ veya hiz-

met görmüþ olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayrýca, tacir, verdiði avanslar ve yaptýðý giderler
için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanýr.
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3. Fatura ve teyit mektubu

MADDE 21 - (1) Ticarî iþletmesi baðlamýnda bir mal satmýþ, üretmiþ, bir iþ görmüþ veya bir
menfaat saðlamýþ olan tacirden, diðer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiþ ise
bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.

(2) Bir fatura alan kiþi aldýðý tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanýn içeriði hakkýnda bir
itirazda bulunmamýþsa bu içeriði kabul etmiþ sayýlýr.

(3) Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletiþim veya biliþim aracýyla veya diðer bir teknik araçla
ya da sözlü olarak kurulan sözleþmelerle yapýlan açýklamalarýn içeriðini doðrulayan bir yazýyý alan
kiþi, bunu aldýðý tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunmamýþsa, söz konusu teyit mektu-
bunun yapýlan sözleþmeye veya açýklamalara uygun olduðunu kabul etmiþ sayýlýr.

4. Ücret ve sözleþme cezasýnýn indirilmesi

MADDE 22 - (1) Tacir sýfatýný haiz bir borçlu, Borçlar Kanununun 104 üncü maddesinin
ikinci fýkrasýyla 161 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda ve 409 uncu maddesinde yazýlý hâller-
de, fahiþ olduðu iddiasýyla bir ücret veya sözleþme cezasýnýn indirilmesini mahkemeden iste-
yemez.

5. Ticarî satýþ ve trampa

MADDE 23 - (1) Bu maddedeki özel hükümler saklý kalmak þartýyla, tacirler arasýndaki sa-
týþ ve trampalarda da Borçlar Kanununun satýþ ve trampa sözleþmesine iliþkin hükümleri uygula-
nýr.

a) Sözleþmenin niteliðine, taraflarýn amacýna ve malýn cinsine göre, satýþ sözleþmesinin kýsým
kýsým yerine getirilmesi mümkün ise veya bu þartlarýn bulunmamasýna raðmen alýcý, çekince ileri
sürmeksizin kýsmî teslimi kabul etmiþse; sözleþmenin bir kýsmýnýn yerine getirilmemesi durumun-
da alýcý haklarýný sadece teslim edilmemiþ olan kýsým hakkýnda kullanabilir. Ancak, o kýsmýn tes-
lim edilmemesi dolayýsýyla sözleþmeden beklenen yararýn elde edilmesi veya izlenen amaca ula-
þýlmasý imkâný ortadan kalkýyor veya zayýflýyorsa ya da durumdan ve þartlardan, sözleþmenin ka-
lan kýsmýnýn tam veya gereði gibi yerine getirilemeyeceði anlaþýlýyorsa alýcý sözleþmeyi feshede-
bilir.

b) Alýcý mütemerrit olduðu takdirde satýcý, malýn satýþýna izin verilmesini mahkemeden isteye-
bilir. Mahkeme, satýþýn açýk artýrma yoluyla veya bu iþle yetkilendirilen bir kiþi aracýlýðýyla yapýl-
masýna karar verir. Satýcý isterse satýþ için yetkilendirilen kiþi, satýþa çýkarýlacak malýn niteliklerini
bir uzmana tespit ettirir. Satýþ giderleri satýþ bedelinden çýkarýldýktan sonra artan para, satýcýnýn ta-
kas hakký saklý kalmak þartýyla, satýcý tarafýndan alýcý adýna bir bankaya ve banka bulunmadýðý tak-
dirde notere býrakýlýr ve durum hemen alýcýya ihbar edilir.

c) Malýn ayýplý olduðu teslim sýrasýnda açýkça belli ise alýcý iki gün içinde durumu satýcýya ih-
bar etmelidir. Açýkça belli deðilse alýcý malý teslim aldýktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya
incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malýn ayýplý olduðu ortaya çýkarsa, haklarýný korumak
için durumu bu süre içinde satýcýya ihbarla yükümlüdür. Diðer durumlarda Borçlar Kanununun 198
inci maddesinin ikinci ve üçüncü fýkralarý uygulanýr.

d) Borçlar Kanununun 207 nci maddesinde öngörülmüþ bulunan zamanaþýmý süresi tacirler
arasýndaki ticarî satýþlarda iki yýldýr.
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ÝKÝNCÝ KISIM
Ticaret Sicili

A) Kuruluþ
I - Genel olarak
MADDE 24 - (1) Ticaret sicili, ticaret ve sanayi odalarý veya ticaret odalarý tarafýndan tutulur.

Oda bulunmayan veya yeteri þekilde kurumlaþmamýþ odalarýn bulunduðu yerlerde ticaret sicili, Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlýðýnca belirlenecek bir oda tarafýndan tutulur.

(2) Ticaret siciline tescil ve ilân edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak depolandýðý ve elek-
tronik ortamda sunulabilen sicil bilgi bankasý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nezdinde kurulur.

(3) Ticaret sicili müdürlüðünün kurulmasýnda aranacak þartlar ve odalar arasýnda sicil iþlemle-
ri ile ilgili olarak varlýðý gerekli iþbirliðinin saðlanmasýna iliþkin esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakan-
lýðýnca çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenir.

II - Yönetim
MADDE 25 - (1) Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafýndan yönetilir. Ticaret sicili müdürü,

Tüzükte belirlenen nitelikleri haiz kiþiler arasýndan oda meclisi tarafýndan Sanayi ve Ticaret Bakan-
lýðýnýn uygun görüþü alýnarak atanýr. Ayný usulle sicil müdürlüðünün iþ hacmine göre, yeteri kadar
müdür yardýmcýsý görevlendirilir.

(2) Ticaret sicilinin tutulmasýndan doðan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen so-
rumludur. Devlet ve sicil görevlilerini atamaya yetkili kurum zararýn doðmasýnda kusuru bulunan-
lara baþvurur. Ticaret sicili müdürü ve yardýmcýlarý ile diðer personeli, görevleriyle ilgili suçlardan
dolayý kamu görevlisi olarak cezalandýrýlýr ve bunlara karþý iþlenmiþ suçlar kamu görevlisine karþý
iþlenmiþ sayýlýr.

(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, ticaret sicili müdürlüklerinin faaliyetlerini her zaman denetle-
meye ve gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Ticaret sicili müdürlükleri, adý geçen Bakanlýkça alý-
nan önlemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlüdür.

III - Tüzük
MADDE 26 - (1) Ticaret sicili müdürlüðünün kurulmasý, sicil defterlerinin tutulmasý, tescil zo-

runluluðunun yerine getirilmesine iliþkin usul ve esaslar, sicil müdürlerinin kararlarýna karþý itiraz
yollarý, sicil müdür ve yardýmcýlarý ile diðer personelde aranacak nitelikler, disiplin iþleri ile bu ko-
nuyla ilgili diðer esas ve usuller bir tüzükle düzenlenir.

B) Tescil
I - Þartlarý
1. Ýstem
MADDE 27 - (1) Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapýlýr. Resen veya yetkili

kurum veya kuruluþun bildirmesi üzerine yapýlacak tescillere iliþkin hükümler saklýdýr. Harca tâbi
iþlerde, tescil anýnýn saptanmasýnda harç makbuzunun tarihi belirleyicidir. 34 üncü madde hüküm-
leri saklýdýr.

2. Ýlgililer
MADDE 28 - (1) Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukukî halefleri tarafýndan yetkili si-

cil müdürlüðüne yapýlýr.
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(2) Bir hususun tescilini istemeye birkaç kimse zorunlu veya yetkili olduðu takdirde, kanunda
aksine hüküm bulunmadýkça, bunlardan birinin istemiyle yapýlan tescil tümü tarafýndan istenmiþ sa-
yýlýr.

3. Ýstemin þekli

MADDE 29 - (1) Tescil istemi dilekçe ile olur.

(2) Dilekçe sahibi kimliðini ispat etmek zorundadýr. Dilekçedeki imza noterlikçe onaylanmýþ-
sa, ayrýca kimliðin ispatlanmasýna gerek yoktur.

4. Süre

MADDE 30 - (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadýkça, tescili isteme süresi onbeþ gündür.

(2) Bu süre, tescili gerekli iþlemin veya olgunun gerçekleþtiði; tamamlanmasý bir senet veya
belgenin düzenlenmesine baðlý olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiði tarihten baþ-
lar.

(3) Ticaret sicili müdürlüðünün yetki çevresi dýþýnda oturanlar için bu süre bir aydýr.

5. Deðiþiklikler

MADDE 31 - (1) Tescil edilmiþ hususlarda meydana gelen her türlü deðiþiklik de tescil olu-
nur.

(2) Tescilin dayandýðý olgu veya iþlemler tamamen veya kýsmen sona erer ya da ortadan kal-
karsa sicildeki kayýt da kýsmen yahut tamamen silinir.

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir.

II - Sicil müdürünün görevleri

1. Ýnceleme görevi ve geçici tescil

MADDE 32 - (1) Sicil müdürü tescil için aranan kanunî þartlarýn var olup olmadýðýný incele-
mekle yükümlüdür.

(2) Tüzel kiþilerin tescilinde, özellikle þirket sözleþmesinin, emredici hükümlere aykýrý olup ol-
madýðý ve söz konusu sözleþmenin kanunun bulunmasýný zorunluluk olarak öngördüðü hükümleri
içerip içermediði incelenir.

(3) Tescil edilecek hususlarýn gerçeði tam olarak yansýtmalarý, üçüncü kiþilerde yanlýþ izlenim
yaratacak nitelik taþýmamalarý ve kamu düzenine aykýrý olmamalarý þarttýr.

(4) Çözümü bir mahkeme kararýna baðlý bulunan veya sicil müdürü tarafýndan kesin olarak tes-
cilinde duraksanan hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici olarak tescil olunur. Ancak, ilgililer üç
ay içinde mahkemeye baþvurduklarýný veya aralarýnda anlaþtýklarýný ispat etmezlerse geçici tescil
resen silinir. Mahkemeye baþvurulduðu takdirde kesinleþmiþ olan hükmün sonucuna göre iþlem ya-
pýlýr.

2. Tescile davet ve ceza

MADDE 33 - (1) Tescili zorunlu olup da kanunî þekilde ve süresi içinde tescili istenmemiþ
olan veya 32 nci maddenin üçüncü fýkrasýndaki þartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdü-
rü, ilgilileri, belirleyeceði uygun bir süre içinde kanunî zorunluluklarýný yerine getirmeye veya o hu-
susun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadýðýný ispat etmeye çaðýrýr.
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(2) Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçýnma sebeplerini de
bildirmeyen kiþi, sicil müdürü tarafýndan ikiyüz Türk Lirasýndan dörtbin Türk Lirasýna kadar idarî
para cezasýyla cezalandýrýlýr.

(3) Süresi içinde kaçýnma sebepleri bildirildiði takdirde, sicilin bulunduðu yerde ticarî davala-
ra bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan
bir hususun bulunduðu sonucuna varýrsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder, aksi takdirde tes-
cil istemini reddeder. Süresi içinde tescil isteminde bulunmayan veya kaçýnma sebeplerini bildirme-
yen kiþinin ikinci fýkradaki cezayla cezalandýrýlmasý bu fýkra hükmünün uygulanmasýna engel oluþ-
turmaz.

3. Ýtiraz
MADDE 34 - (1) Ýlgililer, tescil, deðiþiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdür-

lüðünce verilecek kararlara karþý, tebliðlerinden itibaren sekiz gün içinde, sicilin bulunduðu yerde
ticarî davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler.

(2) Bu itiraz mahkemece dosya üzerinden incelenerek karara baðlanýr. Ancak, sicil müdürünün
kararý, üçüncü kiþilerin sicilde kayýtlý bulunan hususlara iliþkin menfaatlerine aykýrý olduðu takdirde,
itiraz edenle üçüncü kiþi de dinlenir. Bunlar mahkemeye gelmezlerse dosya üzerinden karar verilir.

III - Açýklýk
MADDE 35 - (1) Tescil iþleminin dayanaklarý olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve

ilânlarý içeren gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaralarý yazýlarak sicil müdürlüðünce
saklanýr.

(2) Herkes ticaret sicilinin içeriðini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebi-
leceði gibi giderini ödeyerek bunlarýn onaylý suretlerini de alabilir. Bir hususun sicilde kayýtlý olup
olmadýðýna dair onaylý belge de istenebilir.

(3) Tescil edilen hususlar, kanun veya tüzükte aksine bir hüküm bulunmadýkça ilân olunur.

(4) Ýlân, Türkiye genelinde sicil kayýtlarýnýn ilânýna özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ya-
pýlýr.

IV - Sonuçlarý
1. Tescil ve ilânýn üçüncü kiþilere etkisi
MADDE 36 - (1) Ticaret sicili kayýtlarý nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kiþiler hak-

kýnda, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edildiði; ilânýn tamamý ayný nüshada yayým-
lanmamýþ ise, son kýsmýnýn yayýmlandýðý günü izleyen iþ gününden itibaren hukukî sonuçlarýný do-
ðurur. Bu günler, tescilin ilâný tarihinden itibaren iþlemeye baþlayacak olan sürelere de baþlangýç
olur.

(2) Bir hususun tescil ile beraber derhal üçüncü kiþiler hakkýnda sonuç doðuracaðýna veya sü-
relerin derhal iþleyeceðine iliþkin özel hükümler saklýdýr.

(3) Üçüncü kiþilerin, kendilerine karþý sonuç doðurmaya baþlayan sicil kayýtlarýný bilmedikle-
rine iliþkin iddialarý dinlenmez.

(4) Tescili zorunlu olduðu hâlde tescil edilmemiþ veya tescil edilip de ilâný zorunlu iken ilân
olunmamýþ bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiði ispat edildiði takdirde, üçüncü
kiþilere karþý ileri sürülebilir.
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2. Görünüþe güven
MADDE 37 - (1) Tescili gereken bir husus yanlýþ ilân edilmiþse, üçüncü kiþi, tescil edilecek hu-

sus kendisini ilgilendiren kiþiye karþý ilân edilen hususa dayanabilir; meðerki, yanlýþlýðý biliyor olsun.

3. Sorumluluk
MADDE 38 - (1) Tescil ve kayýt için bilerek gerçeðe aykýrý beyanda bulunanlar, üç aydan iki

yýla kadar hapis veya adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr. Gerçeðe aykýrý tescilden dolayý zarar gören-
lerin tazminat haklarý saklýdýr.

(2) Kayýtlarýn 32 nci maddenin üçüncü fýkrasý hükümlerine uymadýðýný öðrendikleri hâlde dü-
zeltilmesini istemeyenler ve tescil olunan bir hususun deðiþmesi, sona ermesi veya kaldýrýlmasý do-
layýsýyla, kaydýn deðiþtirilmesini veya silinmesini istemeye ya da yeniden tescili gereken bir husu-
su tescil ettirmeye zorunlu olup da bunu yapmayanlar, bu kusurlarý nedeniyle üçüncü kiþilerin uð-
radýklarý zararlarý tazmin ile yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Ticaret Unvaný ve Ýþletme Adý

A) Ticaret unvaný
I - Kullanma zorunluluðu
1. Genel olarak
MADDE 39 - (1) Her tacir, ticarî iþletmesine iliþkin iþlemleri, ticaret unvanýyla yapmak ve iþ-

letmesiyle ilgili senetlerle diðer belgeleri bu unvan altýnda imzalamak zorundadýr.

(2) Tescil olunan ticaret unvaný, ticarî iþletmenin giriþ cephesinin herkes tarafýndan kolayca gö-
rülebilecek bir yerine, okunaklý bir þekilde yazýlýr. Ayrýca tacirin kullandýðý iþletmeyle ilgili belge-
lerinde, sicil numarasý, ticaret unvaný, merkezi, tacir sermaye þirketi ise sermaye miktarý, internet
sitesi adresi ve numarasý da gösterilir.

2. Tescil
MADDE 40 - (1) Her tacir, ticarî iþletmenin açýldýðý günden itibaren onbeþ gün içinde, ticarî

iþletmesini ve seçtiði ticaret unvanýný, iþletme merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tescil ve
ilân ettirir.

(2) Her tacir kullanacaðý ticaret unvanýný ve bunun altýna atacaðý imzayý notere onaylattýrdýk-
tan sonra sicil müdürlüðüne verir. Tacir tüzel kiþi ise, unvanla birlikte onun adýna imzaya yetkili
kimselerin imzalarý da notere onaylattýrýlarak sicil müdürlüðüne verilir.

(3) Merkezi Türkiye’de bulunan ticarî iþletmelerin þubeleri de bulunduklarý yerin ticaret sicili-
ne tescil ve ilân olunur. Ticaret unvanýna ve imza örneklerine iliþkin birinci ve ikinci fýkra hüküm-
leri bu iþletmelere de uygulanýr. Kanunda aksine hüküm bulunmadýkça merkezin baðlý olduðu sici-
le geçirilen kayýtlar þubenin baðlý bulunduðu sicile de tescil olunur. Ancak, bu hususta þubenin bu-
lunduðu yer sicil müdürlüðünün ayrý bir inceleme zorunluluðu yoktur.

(4) Merkezleri Türkiye dýþýnda bulunan ticarî iþletmelerin Türkiye’deki þubeleri, kendi ülkele-
rinin kanunlarýnýn ticaret unvanýna iliþkin hükümleri saklý kalmak þartýyla, yerli ticarî iþletmeler gi-
bi tescil olunur. Bu þubeler için yerleþim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticarî mümessil ata-
nýr. Ticarî iþletmenin birden çok þubesi varsa, ilk þubenin tescilinden sonra açýlacak þubeler yerli ti-
carî iþletmelerin þubeleri gibi tescil olunur.
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II - Ticaret unvanýnýn þekli

1. Gerçek kiþiler

MADDE 41 - (1) Gerçek kiþi olan tacirin ticaret unvaný 46 ncý maddeye uygun olarak yapabi-
leceði ekler ile kýsaltýlmadan yazýlacak adý ve soyadýndan oluþur.

2. Tüzel kiþiler

a) Kollektif ve komandit þirketler

MADDE 42 - (1) Kollektif þirketin ticaret unvaný, bütün ortaklarýn veya ortaklardan en az bi-
rinin adý ve soyadýyla þirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir.

(2) Adî veya sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerin ticaret unvaný, komandite ortak-
lardan en az birinin adý ve soyadýyla þirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu þirketlerin ti-
caret unvanlarýnda komanditer ortaklarýn adlarý ve soyadlarý veya ticaret unvanlarý bulunamaz.

b) Anonim, limited ve kooperatif þirketler

MADDE 43 - (1) Anonim, limited ve kooperatif þirketler, iþletme konusu gösterilmek ve 46
ncý madde hükmü saklý kalmak þartýyla, ticaret unvanlarýný serbestçe seçebilirler.

(2) Ticaret unvanlarýnda, “anonim þirket”, “limited þirket” ve “kooperatif” kelimelerinin bulun-
masý þarttýr. Bu þirketlerin ticaret unvanýnda, gerçek bir kiþinin adý veya soyadý yer aldýðý takdirde,
þirket türünü gösteren ibareler, baþ harflerle veya baþka bir þekilde kýsaltma yapýlarak yazýlamaz.

c) Tacir sayýlan diðer tüzel kiþiler ve donatma iþtiraki

MADDE 44 - (1) Ticarî iþletmeye sahip olan dernek, vakýf ve diðer tüzel kiþilerin ticaret un-
vanlarý, adlarýdýr.

(2) Donatma iþtirakinin ticaret unvaný, ortak donatanlardan en az birinin adý ve soyadýný veya
deniz ticaretinde kullanýlan geminin adýný içerir. Soyadlarý ve gemi adý kýsaltýlamaz. Ticaret unva-
nýnda ayrýca donatma iþtirakini gösterecek bir ibare de bulunur.

d) Ortak hükümler

MADDE 45 - (1) Bir ticaret unvanýna Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tes-
cil edilmiþ bulunan diðer bir unvandan ayýrt edilmesi için gerekli olduðu takdirde, ek yapýlýr.

3. Ekler

MADDE 46 - (1) Tacirin kimliði, iþletmesinin geniþliði, önemi ve finansal durumu hakkýnda,
üçüncü kiþilerde yanlýþ bir görüþün oluþmasýna sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeðe ve ka-
mu düzenine aykýrý olmamak þartýyla; her ticaret unvanýna, iþletmenin özelliklerini belirten veya un-
vanda yer alan kiþilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler yapýlabilir.

(2) Tek baþlarýna ticaret yapan gerçek kiþiler ticaret unvanlarýna bir þirketin var olduðu izleni-
mini uyandýracak ekler yapamazlar.

(3) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri bir ticaret unvanýna ancak Bakan-
lar Kurulu kararýyla konabilir.

4. Ticaret unvanýnýn devamý

MADDE 47 - (1) Ticarî iþletme sahibinin veya bir ortaðýn ticaret unvanýnda yer alan adý kanu-
nen deðiþir veya yetkili makamlar tarafýndan deðiþtirilirse unvan olduðu gibi kalabilir.
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(2) Kollektif veya komandit þirkete ya da donatma iþtirakine yeni ortaklarýn girmesi hâlinde ti-
caret unvaný deðiþtirilmeksizin olduðu gibi kalabilir. Bu þirketlerden birinin ticaret unvanýna adý
dâhil olan bir ortaðýn ölümü üzerine mirasçýlarý onun yerine geçerek þirketin devamýný kabul eder
veya þirkete girmemekle beraber bu hususta izinlerini yazýlý þekilde bildirirlerse þirket unvaný oldu-
ðu gibi býrakýlabilir. Þirketten ayrýlan ortaðýn adý da yazýlý izni alýnmak þartýyla þirket unvanýnda ka-
labilir.

5. Þubeler

MADDE 48 - (1) Her þube, kendi merkezinin ticaret unvanýný, þube olduðunu belirterek kul-
lanmak zorundadýr. Bu unvana þube ile ilgili ekler yapýlabilir.

(2) 41 ve 45 inci maddeler þubenin ticaret unvaný hakkýnda da uygulanýr.

(3) Merkezi yabancý ülkede bulunan bir iþletmenin Türkiye’deki þubesinin ticaret unvanýnda,
merkezin ve þubenin bulunduðu yerlerin ve þube olduðunun gösterilmesi þarttýr.

6. Ticaret unvanýnýn devri

MADDE 49 - (1) Ticaret unvaný iþletmeden ayrý olarak baþkasýna devredilemez.

(2) Bir iþletmenin devri, aksi açýkça kabul edilmiþ olmadýkça, unvanýn da devri sonucunu do-
ðurur. Devir hâlinde devralan, unvaný aynen kullanma hakkýna sahiptir.

III - Ticaret unvanýnýn korunmasý

1. Ýlke

MADDE 50 - (1) Usulen tescil ve ilân edilmiþ olan ticaret unvanýný kullanma hakký sadece sa-
hibine aittir.

2. Bildirim ve ceza

MADDE 51 - (1) Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odalarý, noterler ve Türk Pa-
tent Enstitüsü, görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanýnýn tescil edilmediðini, kanun hükümlerine
aykýrý olarak tescil edildiðini veya kullanýldýðýný öðrenirlerse durumu yetkili ticaret sicil müdürüne
ve Cumhuriyet savcýlýðýna bildirmek zorundadýrlar.

(2) 39 ilâ 46 ve 48 inci madde hükümlerini ihlâl edenler ve 49 uncu maddeye aykýrý olarak ti-
caret unvanýný devredenlerle devralan ve kullanan kimseler, 38 inci maddenin birinci fýkrasýna gö-
re cezalandýrýlýrlar.

3. Unvanýna tecavüz edilen kimsenin haklarý

MADDE 52 - (1) Ticaret unvanýnýn, ticaret hayatýnda geçerli olan dürüst uygulamalara aykýrý
biçimde bir baþkasý tarafýndan kullanýlmasý hâlinde hak sahibi, bunun tespitini, men’ini; haksýz kul-
lanýlan ticaret unvaný tescil edilmiþse kanuna uygun bir þekilde deðiþtirilmesini veya silinmesini, te-
cavüzün sonucu olan maddî durumun ortadan kaldýrýlmasýný, gereðinde araçlarýn ve ilgili mallarýn
imhasýný ve zarar varsa, kusurun aðýrlýðýna göre maddî ve manevî tazminat isteyebilir. Maddî taz-
minat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin
karþýlýðýna da hükmedebilir.

(2) Mahkeme, davayý kazanan tarafýn istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen kimse-
ye ait olmak üzere, kararýn gazete ile yayýnlanmasýna da karar verebilir.
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B) Ýþletme adý
MADDE 53 - (1) Ýþletme sahibi ile ilgili olmaksýzýn doðrudan doðruya iþletmeyi tanýtmak ve

benzer iþletmelerden ayýrt etmek için kullanýlan adlarýn da, sahipleri tarafýndan tescil ettirilmesi ge-
rekir. Tescil edilen iþletme adlarý hakkýnda da 38, 45, 47, 50, 51 ve 52 nci maddeler uygulanýr.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Haksýz Rekabet

A) Genel olarak
I - Amaç ve ilke
MADDE 54 - (1) Haksýz rekabete iliþkin bu Kýsým hükümlerinin amacý, bütün katýlanlarýn

menfaatine, dürüst ve bozulmamýþ rekabetin saðlanmasýdýr.
(2) Rakipler arasýnda veya tedarik edenlerle müþteriler arasýndaki iliþkileri etkileyen aldatýcý

veya dürüstlük kuralýna diðer þekillerdeki aykýrý davranýþlar ile ticarî uygulamalar haksýz ve huku-
ka aykýrýdýr.

II - Dürüstlük kuralýna aykýrý davranýþlar, ticarî uygulamalar
MADDE 55 - (1) Aþaðýda sayýlan davranýþlar, dürüstlük kuralýna aykýrý haksýz rekabet hâlle-

ridir:
a) Dürüstlük kuralýna aykýrý reklamlar ve satýþ yöntemleri ile diðer hukuka aykýrý davranýþlar

ve özellikle;
1. Baþkalarýný veya onlarýn mallarýný, iþ ürünlerini, fiyatlarýný, faaliyetlerini veya ticarî iþlerini

yanlýþ, yanýltýcý veya gereksiz yere incitici açýklamalarla kötülemek,
2. Kendisi, ticarî iþletmesi, iþletme iþaretleri, mallarý, iþ ürünleri, faaliyetleri, fiyatlarý, stoklarý,

satýþ kampanyalarýnýn biçimi ve iþ iliþkileri hakkýnda gerçek dýþý veya yanýltýcý açýklamalarda bu-
lunmak veya ayný yollarla üçüncü kiþiyi rekabette öne geçirmek,

3. Paye, diploma veya ödül almadýðý hâlde bunlara sahipmiþçesine hareket ederek müstesna ye-
teneðe malik bulunduðu zannýný uyandýrmaya çalýþmak veya buna elveriþli doðru olmayan meslek
adlarý ve sembolleri kullanmak,

4. Baþkasýnýn mallarý, iþ ürünleri, faaliyetleri veya iþleri ile karýþtýrýlmaya yol açan önlemler al-
mak,

5. Kendisini, mallarýný, iþ ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarýný, gerçeðe aykýrý, yanýltýcý, rakibi-
ni gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanýnmýþlýðýndan yararlanacak þekilde; baþka-
larý, mallarý, iþ ürünleri veya fiyatlarýyla karþýlaþtýrmak ya da üçüncü kiþiyi benzer yollardan öne ge-
çirmek,

6. Seçilmiþ bazý mallarý, iþ ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatýnýn altýnda
satýþa sunmak, bu sunumlarý reklamlarýnda özellikle vurgulamak ve bu þekilde müþterilerini, kendi-
sinin veya rakiplerinin yeteneði hakkýnda yanýltmak; þu kadar ki satýþ fiyatýnýn, ayný çeþit mallarýn,
iþ ürünlerinin veya faaliyetlerinin benzer hacimde alýmýnda uygulanan tedarik fiyatýnýn altýnda ol-
masý hâlinde yanýltmanýn varlýðý karine olarak kabul olunur; davalý, gerçek tedarik fiyatýný ispatla-
dýðý takdirde bu fiyat deðerlendirmeye esas olur,

7. Müþteriyi ek edimlerle sunumun gerçek deðeri hakkýnda yanýltmak,

8. Müþterinin karar verme özgürlüðünü özellikle saldýrgan satýþ yöntemleri ile sýnýrlamak,
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9. Mallarýn, iþ ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarýný, kullaným amaçlarýný, ya-
rarlarýný veya tehlikelerini gizlemek ve bu þekilde müþteriyi yanýltmak,

10. Taksitle satým sözleþmelerine veya buna benzer hukukî iþlemlere iliþkin kamuya yapýlan
ilânlarda unvanýný açýkça belirtmemek, peþin veya toplam satýþ fiyatýný veya taksitle satýmdan kay-
naklanan ek maliyeti Türk Lirasý ve yýllýk oranlar üzerinden belirtmemek,

11. Tüketici kredilerine iliþkin kamuya yapýlan ilânlarda unvanýný açýkça belirtmemek veya
kredilerin net tutarlarýna, toplam giderlerine, efektif yýllýk faizlerine iliþkin açýk beyanlarda bulun-
mamak,

12. Ýþletmesine iliþkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satým veya tüketici kredisi sözleþme-
leri sunan veya akdeden ve bu baðlamda sözleþmenin konusu, fiyatý, ödeme þartlarý, sözleþme sü-
resi, müþterinin cayma veya fesih hakkýna veya kalan borcu vadeden önce ödeme hakkýna iliþkin
eksik veya yanlýþ bilgiler içeren sözleþme formülleri kullanmak,

b) Sözleþmeyi ihlâle veya sona erdirmeye yöneltmek; özellikle;
1. Müþterilerle kendisinin bizzat sözleþme yapabilmesi için, onlarý baþkalarýyla yapmýþ olduk-

larý sözleþmelere aykýrý davranmaya yöneltmek,
2. Üçüncü kiþilerin iþçilerine, vekillerine ve diðer yardýmcý kiþilerine, haketmedikleri ve onla-

rý iþlerinin ifasýnda yükümlülüklerine aykýrý davranmaya yöneltebilecek yararlar saðlayarak veya
önererek, kendisine veya baþkalarýna çýkar saðlamaya çalýþmak,

3. Ýþçileri, vekilleri veya diðer yardýmcý kiþileri, iþverenlerinin veya müvekkillerinin üretim ve
iþ sýrlarýný ifþa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek,

4. Onunla kendisinin bu tür bir sözleþme yapabilmesi için, taksitle satýþ, peþin satýþ veya tüke-
tici kredisi sözleþmesi yapmýþ olan alýcýnýn veya kredi alan kiþinin, bu sözleþmeden caymasýna ve-
ya peþin satýþ sözleþmesi yapmýþ olan alýcýnýn bu sözleþmeyi feshetmesine yöneltmek.

c) Baþkalarýnýn iþ ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle;
1. Kendisine emanet edilmiþ teklif, hesap veya plân gibi bir iþ ürününden yetkisiz yararlanmak,
2. Üçüncü kiþilere ait teklif, hesap veya plân gibi bir iþ ürününden, bunlarýn kendisine yetkisiz

olarak tevdi edilmiþ veya saðlanmýþ olduðunun bilinmesi gerektiði hâlde, yararlanmak,
3. Kendisinin uygun bir katkýsý olmaksýzýn baþkasýna ait pazarlanmaya hazýr çalýþma ürünleri-

ni teknik çoðaltma yöntemleriyle devralýp onlardan yararlanmak.
d) Üretim ve iþ sýrlarýný hukuka aykýrý olarak ifþa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele

geçirdiði veya baþkaca hukuka aykýrý bir þekilde öðrendiði bilgileri ve üretenin iþ sýrlarýný deðerlen-
diren veya baþkalarýna bildiren dürüstlüðe aykýrý davranmýþ olur.

e) Ýþ þartlarýna uymamak; özellikle kanun veya sözleþmeyle, rakiplere de yüklenmiþ olan veya bir
meslek dalýnda veya çevrede olaðan olan iþ þartlarýna uymayanlar dürüstlüðe aykýrý davranmýþ olur.

f) Dürüstlük kuralýna aykýrý iþlem þartlarý kullanmak. Özellikle yanýltýcý bir þekilde diðer taraf
aleyhine;

1. Doðrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanunî düzenlemeden önemli ölçüde ayrýlan,
veya

2. Sözleþmenin niteliðine önemli ölçüde aykýrý haklar ve borçlar daðýlýmýný öngören,
önceden yazýlmýþ genel iþlem þartlarýný kullananlar dürüstlüðe aykýrý davranmýþ olur.
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B) Hukukî sorumluluk

I - Çeþitli davalar

MADDE 56 - (1) Haksýz rekabet sebebiyle müþterileri, kredisi, meslekî itibarý, ticarî faaliyet-
leri veya diðer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karþýlaþabilecek olan
kimse;

a) Fiilin haksýz olup olmadýðýnýn tespitini,

b) Haksýz rekabetin men’ini,

c) Haksýz rekabetin sonucu olan maddî durumun ortadan kaldýrýlmasýný, haksýz rekabet yanlýþ
veya yanýltýcý beyanlarla yapýlmýþsa bu beyanlarýn düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için ka-
çýnýlmaz ise, haksýz rekabetin iþlenmesinde etkili olan araçlarýn ve mallarýn imhasýný,

d) Kusur varsa zarar ve zýyanýn tazminini,

e) Borçlar Kanununun 49 uncu maddesinde öngörülen þartlarýn varlýðýnda manevi tazminat ve-
rilmesini,

isteyebilir. Davacý lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hâkim, haksýz rekabet sonu-
cunda davalýnýn elde etmesi mümkün görülen menfaatin karþýlýðýna da karar verebilir.

(2) Ekonomik çýkarlarý zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karþýlaþabilecek müþteriler de bi-
rinci fýkradaki davalarý açabilirler, ancak araçlarýn ve mallarýn imhasýný isteyemezler.

(3) Ticaret ve sanayi odalarý, esnaf odalarý, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik
menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diðer meslekî ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine göre tü-
keticilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluþlarýyla kamusal nitelikteki kurum-
lar da birinci fýkranýn (a), (b) ve (c) bentlerinde yazýlý davalarý açabilirler.

(4) Bir kimse aleyhine birinci fýkranýn (b) ve (c) bentleri gereðince verilmiþ olan hüküm, hak-
sýz rekabete konu mallarý, doðrudan veya dolaylý bir þekilde ondan ticarî amaçla elde etmiþ olan ki-
þiler hakkýnda da icra olunur.

II - Çalýþtýranýn sorumluluðu

MADDE 57 - (1) Haksýz rekabet fiili, hizmetlerini veya iþlerini gördükleri sýrada çalýþanlar ve-
ya iþçiler tarafýndan iþlenmiþ olursa, 56 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (a), (b) ve (c) bentlerinde
yazýlý davalar, çalýþtýranlara karþý da açýlabilir.

(2) 56 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e) bentlerinde yazýlý davalar hakkýnda Borçlar Ka-
nunu hükümleri uygulanýr.

III - Basýn, yayýn, iletiþim ve biliþim kuruluþlarýnýn sorumluluðu

MADDE 58 - (1) Haksýz rekabet, her türlü basýn, yayýn, iletiþim ve biliþim iþletmeleriyle, ile-
ride gerçekleþecek teknik geliþmeler sonucunda faaliyete geçecek kuruluþlar aracýlýðýyla iþlenmiþ-
se, 56 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (a), (b) ve (c) bentlerinde yazýlý davalar, ancak, basýnda ya-
yýnlanan þeyin, programýn; ekranda, biliþim aracýnda veya benzeri ortamlarda görüntülenenin; ses
olarak yayýnlananýn veya herhangi bir þekilde iletilenin sahipleri ile ilân veren kiþiler aleyhine açý-
labilir; ancak;

a) Yazýlý basýnda yayýnlanan þey, program, içerik, görüntü, ses veya ileti, bunlarýn sahiplerinin
veya ilân verenin haberi olmaksýzýn ya da onayýna aykýrý olarak yayýnlanmýþsa;
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b) Yazýlý basýnda yayýnlanan þeyin, programýn, görüntünün, ses veya iletinin sahibinin veya
ilân verenin kim olduðunun bildirilmesinden kaçýnýlýrsa;

c) Baþka sebepler dolayýsýyla yazýlý basýnda yayýnlanan þeyin, programýn, görüntünün, sesin,
iletinin sahibinin veya ilân verenin meydana çýkarýlmasý veya bunlara karþý bir Türk mahkemesin-
de dava açýlmasý mümkün olmazsa;

yukarýda anýlan davalar, yazý iþleri müdürü, genel yayýn yönetmeni, program yapýmcýsý, görün-
tüyü, sesi, iletiyi, yayýn, iletiþim ve biliþim aracýna koyan veya koyduran kiþi ve ilân servisi þefi;
bunlar gösterilemiyorsa, iþletme veya kuruluþ sahibi aleyhine açýlabilir.

(2) Birinci fýkrada öngörülen hâller dýþýnda, ayný fýkrada sayýlan kiþilerden birinin kusuru
hâlinde sýraya bakýlmaksýzýn dava açýlabilir.

(3) 56 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e) bentlerinde yazýlý davalarda Borçlar Kanunu
hükümleri uygulanýr.

IV - Kararýn ilâný
MADDE 59 - (1) Mahkeme, davayý kazanan tarafýn istemiyle, gideri haksýz çýkan taraftan alýn-

mak üzere, hükmün kesinleþmesinden sonra ilân edilmesine de karar verebilir. Ýlânýn þeklini ve kap-
samýný hâkim belirler.

V - Zamanaþýmý
MADDE 60 - (1) 56 ncý maddede yazýlý davalar, davaya hakký olan tarafýn bu haklarýn doðu-

munu öðrendiði günden itibaren bir yýl ve her hâlde bunlarýn doðumundan itibaren üç yýl geçmek-
le zamanaþýmýna uðrar. Þu kadar ki, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu gereðince
daha uzun dava zamanaþýmý süresine tâbi olan cezayý gerektiren bir fiil iþlenmiþse, bu süre hukuk
davalarý için de geçerli olur.

VI - Ýhtiyatî tedbirler
MADDE 61 - (1) Dava açma hakkýný haiz bulunan kimsenin dilekçesi üzerine mahkeme, mev-

cut durumun olduðu gibi korunmasýna, 56 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (b) ve (c) bentlerinde ön-
görüldüðü gibi haksýz rekabetin sonucu olan maddî durumun ortadan kaldýrýlmasýna, haksýz rekabe-
tin önlenmesine ve yanlýþ veya yanýltýcý beyanlarýn düzeltilmesine, Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun ihtiyatî tedbir hakkýndaki hükümlerine göre karar verebilir.

(2) Ayrýca, hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluþturmasý hâlinde cezayý gerektiren haksýz re-
kabet konusu mallara, ithalat veya ihracat sýrasýnda hak sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri
tarafýndan ihtiyatî tedbir niteliðinde el konulabilir.

(3) El koyma ile ilgili uygulama bu konudaki mevzuata tâbidir.
(4) Gümrük idarelerindeki tedbir veya el koyma kararýnýn tebliðinden itibaren on gün içinde,

esas hakkýnda ilgili mahkemede dava açýlmaz veya mahkemeden tedbir niteliðinde karar alýnmaz-
sa idarenin el koyma kararý ortadan kalkar.

C) Ceza sorumluluðu
I - Cezayý gerektiren fiiller
MADDE 62 - (1) a) 55 inci maddede yazýlý haksýz rekabet fiillerinden birini kasten iþleyenler;
b) Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kiþisel durumu, ürünleri, iþ

ürünleri, ticarî faaliyeti ve iþleri hakkýnda kasten yanlýþ veya yanýltýcý bilgi verenler;
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c) Çalýþanlarý, vekilleri veya diðer yardýmcý kimseleri, çalýþtýranýn veya müvekkillerinin üretim
veya ticaret sýrlarýný ele geçirmelerini saðlamak için aldatanlar;

d) Çalýþtýranlar veya müvekkillerden, iþçilerinin veya çalýþanlarýnýn ya da vekillerinin, iþlerini
gördükleri sýrada cezayý gerektiren bir haksýz rekabet fiilini iþlediklerini öðrenip de bu fiili önleme-
yenler veya gerçeðe aykýrý beyanlarý düzeltmeyenler;

fiil daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, 56 ncý madde gereðince
hukuk davasýný açma hakkýný haiz bulunanlardan birinin þikâyeti üzerine, her bir bent kapsamýna gi-
ren fiiller dolayýsýyla iki yýla kadar hapis veya adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.

II - Tüzel kiþilerin cezaî sorumluluðu
MADDE 63 - (1) Tüzel kiþilerin iþlerini görmeleri sýrasýnda bir haksýz rekabet fiili iþlenirse 62

nci madde hükmü, tüzel kiþi adýna hareket eden veya etmesi gerekmiþ olan organýn üyeleri veya or-
taklarý hakkýnda uygulanýr. Haksýz rekabet fiilinin bir tüzel kiþinin faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi
hâlinde, tüzel kiþi hakkýnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de karar verilebilir.

BEÞÝNCÝ KISIM
Ticarî Defterler

A) Defter tutma ve envanter
I - Defter tutma yükümü
MADDE 64 - (1) Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî iþlemleriyle malvar-

lýðý durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarýna ve 88 inci madde hükümleri baþta olmak üzere bu
Kanuna göre açýkça görülebilir bir þekilde ortaya koymak zorundadýr. Defterler, üçüncü kiþi uzman-
lara, makul bir süre içinde yapacaklarý incelemede iþletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hak-
kýnda fikir verebilecek þekilde tutulur. Ýþletme faaliyetlerinin oluþumu ve geliþmesi defterlerden iz-
lenebilmelidir.

(2) Tacir, iþletmesiyle ilgili olarak gönderilmiþ bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu
kopya, mikrofiþ, bilgisayar kaydý veya benzer þekildeki bir kopyasýný, yazýlý, görsel veya elektronik
ortamda saklamakla yükümlüdür.

(3) Ticarî defterler, açýlýþ ve kapanýþlarýnda noter tarafýndan onaylanýr. Kapanýþ onaylarý, izle-
yen faaliyet döneminin altýncý ayýnýn sonuna kadar yapýlýr. Þirketlerin kuruluþunda defterlerin açý-
lýþý ticaret sicili müdürlükleri tarafýndan da onaylanabilir. Açýlýþ onayýnýn noter tarafýndan yapýldý-
ðý hallerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadýr. Türkiye Muhasebe Standartlarýna
göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açýlýþ ve kapanýþ onaylarýnýn
yapýlýp yapýlmayacaðý, yapýlacaksa bunun þekli ve esaslarý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca bir teb-
liðle belirlenir.

(4) Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantý ve müzakere defteri gibi
iþletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticarî defterlerdir.

(5) Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dýþýnda tutulacak defterler Türkiye Muhasebe
Standartlarý Kurulu tarafýndan bir teblið ile belirlenir.

II - Defterlerin tutulmasý
MADDE 65 - (1) Defterler ve gerekli diðer kayýtlar Türkçe tutulur. Kýsaltmalar, rakamlar, harf-

ler ve semboller kullanýldýðý takdirde bunlarýn anlamlarý açýkça belirtilmelidir.
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(2) Defterlere yazýmlar ve diðer gerekli kayýtlar, eksiksiz, doðru, zamanýnda ve düzenli olarak
yapýlýr.

(3) Bir yazým veya kayýt, önceki içeriði belirlenemeyecek þekilde çizilemez ve deðiþtirilemez.
Kayýt sýrasýnda mý yoksa daha sonra mý yapýldýðý anlaþýlmayan deðiþtirmeler yasaktýr.

(4) Defterler ve gerekli diðer kayýtlar, olgu ve iþlemleri saptayan belgelerin dosyalanmasý þeklin-
de veya veri taþýyýcýlarý aracýlýðýyla tutulabilir; þu þartla ki, muhasebenin bu tutuluþ biçimleri ve bu ko-
nuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun olmalýdýr. Defterlerin ve gerekli
diðer kayýtlarýn elektronik ortamda tutulmasý durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ula-
þýlmasýnýn ve bu süre içinde bunlarýn her zaman kolaylýkla okunmasýnýn temin edilmiþ olmasý þarttýr.
Elektronik ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fýkra hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.

III - Envanter
MADDE 66 - (1) Her tacir, ticarî iþletmesinin açýlýþýnda, taþýnmazlarýný, alacaklarýný, borçlarý-

ný, nakit parasýnýn tutarýný ve diðer varlýklarýný eksiksiz ve doðru bir þekilde gösteren ve varlýklarý
ile borçlarýnýn deðerlerini teker teker belirten bir envanter çýkarýr.

(2) Tacir açýlýþtan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. Faali-
yet dönemi veya baþka bir kanunî terimle hesap yýlý oniki ayý geçemez. Envanter, düzenli bir iþlet-
me faaliyetinin akýþýna uygun düþen süre içinde çýkarýlýr.

(3) Maddî duran malvarlýðýna dâhil varlýklarla, ham ve yardýmcý maddeler ve iþletme malze-
meleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam deðerleri iþletme için ikinci derecede önem taþýyor-
sa, deðiþmeyen miktar ve deðerle envantere alýnýrlar; þu þartla ki, bunlarýn mevcutlarý miktar, deðer
ve bileþim olarak sadece küçük deðiþikliklere uðramýþ olsunlar. Ancak kural olarak üç yýlda bir fi-
ziksel sayým yapýlmasý zorunludur.

(4) Ayný türdeki stok malvarlýðý kalemleri, diðer ayný nitelikteki veya yaklaþýk ayný deðerdeki
taþýnabilir malvarlýðý unsurlarý ve borçlar ayrý ayrý gruplar hâlinde toplanabilir ve ortalama aðýrlýk-
lý deðer ile envantere konulabilir.

IV - Envanteri kolaylaþtýrýcý yöntemler
MADDE 67 - (1) Envanter çýkarýlýrken, malvarlýðý mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel

kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardýmý ile çeþit, miktar ve deðer olarak belirlenir.
Kullanýlan yöntem, Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun olmalýdýr. Bu þekilde düzenlenen en-
vanterin vardýðý sonuçlar, fiziksel sayým yapýlmýþ olsaydý elde edilecek olan envanterin sonuçlarýna
eþ düþmelidir.

(2) Bir faaliyet döneminin kapanýþ envanteri düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartla-
rýna uygun baþka bir yöntemin uygulanmasý suretiyle, cins, miktar ve deðer olarak malvarlýðý mev-
cudunun güvenle tespiti saðlanabiliyorsa fizikî envanter gerekli deðildir.

(3) Faaliyet döneminin kapanýþýnda, fizikî sayým veya ikinci fýkraya göre izin verilen diðer bir
usul kullanýlarak malvarlýðý kalemlerinin cins, miktar ve deðerine göre faaliyet döneminin kapaný-
þýndan önceki üç veya sonraki iki ay içinde bulunan bir gün itibarýyla düzenlenmiþ özel bir envan-
terde gösterilmiþse, ayrýca bu özel envantere dayalý olarak ve Türkiye Muhasebe Standartlarýna uy-
gun bir þekilde ileriye dönük tahmin yöntemiyle, faaliyet döneminin sonunda mevcut varlýklarýn o
faaliyet döneminin sonu itibarýyla deðerlemesi doðru yapýlýyorsa, varlýklara iliþkin envanterin ya-
pýlmasýna gerek yoktur.
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B) Açýlýþ bilânçosu, yýlsonu finansal tablolarý

I - Genel hükümler

1. Düzenleme yükümü

MADDE 68 - (1) Tacir, ticarî faaliyetinin baþýnda ve her faaliyet döneminin sonunda, varlýk ve
borçlarýnýn tutarlarýnýn iliþkisini gösteren finansal tabloyu (sýrasýyla açýlýþ bilânçosunu ve yýllýk
bilânçoyu) çýkarmak zorundadýr. Açýlýþ bilânçosunda, yýlsonu finansal tablolarýnýn, yýlsonu bilânço-
suna iliþkin hükümleri uygulanýr.

(2) Tacir, gelir tablosunu hazýrlar.

(3) Bilânço ile gelir tablosu, yýlsonu finansal tablolarýný oluþturur. 514 üncü madde ile Türki-
ye Muhasebe Standartlarýnýn bu konudaki hükümleri saklýdýr.

2. Düzenlemeye iliþkin ilkeler

MADDE 69 - (1) Yýlsonu finansal tablolar;

a) Türkiye Muhasebe Standartlarýna uyularak düzenlenmeli,

b) Açýk ve anlaþýlýr olmalý,

c) Düzenli bir iþletme faaliyeti akýþýnýn gerekli kýldýðý süre içinde çýkarýlmalýdýr.

3. Dil ve para birimi

MADDE 70 - (1) Yýlsonu finansal tablolarý Türkçe ve Türk Lirasý ile düzenlenir. Bu konuda-
ki diðer kanunlarda yer alan istisnalar saklýdýr.

4. Ýmza

MADDE 71 - (1) Finansal tablolar, tacir tarafýndan tarih atýlarak imzalanýr.

II - Kalemlere iliþkin ilkeler

1. Tamlýk ve mahsup yasaðý

MADDE 72 - (1) Aksine kanunî hükümler ve Türkiye Muhasebe Standartlarý saklý kalmak
kaydýyla, finansal tablolarýný, ticarî iþletmenin tüm varlýklarýný, borçlarýný, peþin ödenen giderler ile
peþin tahsil edilen gelirleri, teknik terimle dönem ayýrýcý hesaplarý, bütün gelir ve giderleri doðru þe-
kilde deðerlendirilmiþ olarak göstermesi zorunludur. Mülkiyeti saklý tutulmasý kaydýyla iktisap edi-
len ve iþletmenin kendisinin veya üçüncü kiþilerin borçlarý için rehnolunan ya da baþka bir þekilde
teminata verilen malvarlýðý unsurlarý, teminat verenin bilânçosunda gösterilir. Nakdi tevdilerin söz
konusu olduðu hâllerde, bunlar teminat alanýn bilânçosunda yer alýr. Finansal kiralamaya iliþkin hü-
kümler saklýdýr.

(2) Aktif kalemler pasif kalemlerle, giderler gelirlerle, taþýnmazlara iliþkin haklar, bunlarla il-
gili yüklerle mahsup edilemez.

2. Bilânçonun içeriði

MADDE 73 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarýnda aksi öngörülmemiþse bilânçoda, duran ve
dönen varlýklar, özkaynaklar, borçlar ve dönem ayýrýcý hesaplar ayrý kalemler olarak gösterilir ve ye-
terli ayrýntýya inilerek þemalandýrýlýr.

(2) Duran varlýklar içinde iþletmeye devamlý surette tahsis edilmiþ bulunan varlýklar yer alýr.
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3. Aktifleþtirme yasaðý

MADDE 74 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarýnda aksi öngörülmemiþse, iþletmenin kurulu-
þu ve özkaynak saðlanmasý amacýyla yapýlan harcamalar için bilânçoya aktif kalem konulamaz.

(2) Bedelsiz olarak elde edilmiþ, maddî olmayan duran varlýklar için bilânçonun aktifine kalem
konulamaz; meðerki Türkiye Muhasebe Standartlarýnda aksi öngörülmüþ olsun.

(3) Sigorta sözleþmelerinin yapýlmasý için gerekli olan giderler aktifleþtirilemez; meðerki Tür-
kiye Muhasebe Standartlarýnda aksi öngörülmüþ olsun.

4. Karþýlýklar

MADDE 75 - (1) Gerçekleþmesi þüpheli yükümlülük ve askýdaki iþlemlerden doðabilecek
muhtemel kayýplar için Türkiye Muhasebe Standartlarýnda öngörülen kurallara göre karþýlýk ayrýlýr.

5. Dönem ayýrýcý hesaplar

MADDE 76 - (1) Bilânço gününden sonraki belirli bir süre içinde giderleþecek olan harcama-
lar ile gelir unsuru oluþturacak tahsilâtlar hakkýnda Türkiye Muhasebe Standartlarý uygulanýr.

6. Sorumluluk iliþkileri

MADDE 77 - (1) Bono düzenlenmesi ile poliçe ve çek düzenlenmesinden, devrinden, poliçe-
nin kabulünden, kefaletlerden, avalden, garanti sözleþmelerinden, akreditif teyitlerinden, üçüncü ki-
þilerin borçlarý için verilen teminatlardan, üçüncü kiþiler lehine taahhütlerden doðan sorumluluklar
ile Türkiye Muhasebe Standartlarýnda öngörülen diðer sorumluluklar pasifte gösterilmemiþlerse,
bilânçonun altýnda veya ekte Türkiye Muhasebe Standartlarýna göre açýklanýr. Rücudan doðan ala-
caklar ve borçlar ile ilgili sorumluluk iliþkileri de ekte belirtilir.

III - Deðerleme ilkeleri

1. Genel deðerleme ilkeleri

MADDE 78 - (1) Finansal tablolarýnda yer alan varlýklar ile borçlarla ilgili olarak, aþaðýdaki-
lerle sýnýrlý olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlarýnda öngörülen ilkeler de dikkate alýnmak
üzere þu deðerleme ilkeleri geçerlidir:

a) Bir önceki dönemin kapanýþ bilânçosundaki deðerler ile, faaliyet döneminin açýlýþ bilânço-
sundaki deðerler birbirinin ayný olmalýdýr,

b) Fiilî veya hukukî duruma aykýrý olmadýkça, deðerlemelerde iþletme faaliyetinin sürekliliðin-
den hareket edilir,

c) Bilânço kapanýþ gününde, varlýklar ve borçlar teker teker deðerlendirilir,

d) Deðerleme ihtiyatla yapýlmalýdýr; özellikle de bilânço gününe kadar doðmuþ bulunan bütün
muhtemel riskler ve zararlar, bunlar bilânço günü ile yýlsonu finansal tablolarýnýn düzenlenme tari-
hi arasýnda öðrenilmiþ olsalar bile, dikkate alýnýr; kazançlar bilânço günü itibarýyla gerçekleþmiþler-
se hesaba katýlýr. Deðerlemeye iliþkin olumlu ve olumsuz farklarýn dönem sonuçlarýyla iliþkilendi-
rilmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarýndaki esaslara uyulur,

e) Faaliyet yýlýnýn gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bakýlmaksýzýn yýlsonu finan-
sal tablolarýna alýnýrlar,

f) Önceki yýlsonu finansal tablolarýnda uygulanmýþ bulunan yöntemler korunur.
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(2) Standartlarda öngörülen hâllerde ve istisnai durumlarda birinci fýkradaki ilkelerden ayrýlý-
nabilir.

2. Varlýklar ile borçlarýn deðerleme ölçüleri
MADDE 79 - (1) Duran ve dönen varlýklar Türkiye Muhasebe Standartlarý uyarýnca bu stan-

dartlarda gösterilen ölçülere göre deðerlenir. Borçlar ve diðer kalemler için de ayný standartlar uy-
gulanýr.

3. Ýktisap ve üretim deðerleri
MADDE 80 - (1) Deðerlemede uygulanacak deðerlerin belirlenmesi, tanýmlarý, kapsamlarý,

uygulanacak kalemlerin gösterilmesi ve deðiþiklikler Türkiye Muhasebe Standartlarýna tâbidir.
4. Deðerlemeyi basitleþtirici yöntemler
MADDE 81 - (1) Þartlarýn gerçekleþmesi hâlinde Türkiye Muhasebe Standartlarýnda öngörü-

len deðerlemeyi basitleþtirici yöntemler uygulanýr.
C) Saklama ve ibraz
I - Belgelerin saklanmasý, saklama süresi
MADDE 82 - (1) Her tacir;
a) Ticarî defterlerini, envanterleri, açýlýþ bilânçolarýný, ara bilânçolarýný, finansal tablolarýný,

yýllýk faaliyet raporlarýný, topluluk finansal tablolarýný ve yýllýk faaliyet raporlarýný ve bu belgelerin
anlaþýlabilirliðini kolaylaþtýracak çalýþma talimatlarý ile diðer organizasyon belgelerini;

b) Alýnan ticarî mektuplarý;
c) Gönderilen ticarî mektuplarýn suretlerini;
d) 64 üncü maddenin birinci fýkrasýna göre yapýlan kayýtlarýn dayandýðý belgeleri,
sýnýflandýrýlmýþ bir þekilde saklamakla yükümlüdür.
(2) Ticarî mektuplar, bir ticarî iþe iliþkin tüm yazýþmalardýr.
(3) Açýlýþ ve ara bilânçolarý, finansal tablolar ve topluluk finansal tablolarý hariç olmak üzere,

birinci fýkrada sayýlan belgeler, Türkiye Muhasebe Standartlarýna da uygun olmak kaydýyla, görün-
tü veya veri taþýyýcýlarda saklanabilirler; þu þartla ki,

a) Okunur hâle getirildiklerinde, alýnmýþ bulunan ticarî mektuplar ve defter dayanaklarýyla gör-
sel ve diðer belgelerle içerik olarak örtüþsünler;

b) Saklama süresi boyunca kayýtlara her an ulaþýlabilsin ve uygun bir süre içinde kayýtlar oku-
nabilir hâle getirilebiliyor olsun.

(4) Kayýtlar 65 inci maddenin dördüncü fýkrasýnýn ikinci cümlesi uyarýnca elektronik ortama
alýnýyor ise, bilgiler; bilgisayar yerine basýlý olarak da saklanabilir. Bu tür yazdýrýlmýþ bilgiler birin-
ci cümleye göre de saklanabilir.

(5) Birinci fýkranýn (a) ilâ (d) bentlerinde öngörülen belgeler on yýl saklanýr.
(6) Saklama süresi, ticarî defterlere son kaydýn yapýldýðý, envanterin çýkarýldýðý, ara bilânçonun

düzenlendiði yýlsonu finansal tablolarýnýn hazýrlandýðý ve konsolide finansal tablolarýn hazýrlandýðý,
ticarî yazýþmalarýn yapýldýðý veya muhasebe belgelerinin oluþtuðu takvim yýlýnýn bitiþiyle baþlar.

(7) Bir tacirin saklamakla yükümlü olduðu defterler ve belgeler; yangýn, su baskýný veya yer
sarsýntýsý gibi bir afet veya hýrsýzlýk sebebiyle ve kanunî saklama süresi içinde zýyaa uðrarsa tacir
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zýyaý öðrendiði tarihten itibaren onbeþ gün içinde ticarî iþletmesinin bulunduðu yer yetkili mahke-
mesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasýmsýz açýlýr. Mahkeme gerekli gör-
düðü delillerin toplanmasýný da emredebilir.

(8) Gerçek kiþi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçýlarý ve ticareti terk etmesi hâlinde kendisi
defter ve kâðýtlarý birinci fýkra gereðince saklamakla yükümlüdür. Mirasýn resmî tasfiyesi hâlinde
veya tüzel kiþi sona ermiþse defter ve kaðýtlar birinci fýkra gereðince on yýl süreyle sulh mahkeme-
si tarafýndan saklanýr.

II - Hukukî uyuþmazlýklarda ibraz
MADDE 83 - (1) Ticarî uyuþmazlýklarda mahkeme, yabancý gerçek veya tüzel kiþi bile olsa-

lar, taraflarýn ticarî defterlerinin ibrazýna, resen veya taraflardan birinin istemi üzerine karar verir.

(2) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, yargýlamayý gerektiren davalarda hazýrlýk iþlemleri-
ne iliþkin hükümleriyle senetlerin ibrazý zorunluluðuna dair olan hükümleri ticarî iþlerde de uygulanýr.

III - Uyuþmazlýklarda suret alýnmasý
MADDE 84 - (1) Bir hukukî uyuþmazlýkta ticarî defterler ibraz edilmiþse, defterlerin uyuþmaz-

lýkla ilgili kýsýmlarý taraflarýn katýlýmý ile incelenir. Gerekli görülürse, defterlerin ilgili yapraklarýn-
dan suret alýnýr. Defterlerin geri kalan içerikleri, onlarýn Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun-
luklarýnýn denetimi için gerekliyse mahkemeye açýklanýr.

IV - Defterlerin tümüyle incelenmesi
MADDE 85 - (1) Malvarlýðý hukukuna iliþkin olan, özellikle de mirasa, mal ortaklýðýna ve þir-

ket tasfiyesine iliþkin uyuþmazlýklarda, mahkeme, ticarî defterlerin teslimine ve bütün içeriklerinin
incelenmesine karar verebilir.

V - Görüntü ve veri taþýyýcýlara aktarýlmýþ belgelerin ibrazý
MADDE 86 - (1) Saklanmasý zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya baþkaca bir veri ta-

þýyýcýsý aracýlýðýyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabil-
mesi için gerekli olan yardýmcý araçlarý kullanýma hazýr bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiði tak-
dirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastýrmalý ve yardýmcý araçlara ihtiyaç duyulma-
dan okunabilen kopyalarýný sunabilmelidir.

VI - Ticarete yeni baþlayanlar için uygulama
MADDE 87 - (1) Ýþletmesini ticaret siciline tescil ettirmekle yükümlü olan iþletme sahipleri

için bu Kýsým hükümleri, ticaret siciline tescil ettirme yükümlülüðünün doðduðu andan itibaren ge-
çerlidir.

VII - Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulunun yetkisi
MADDE 88 - (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kiþiler gerek ticarî def-

terlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarýný düzenlerken, Türkiye Muhasebe
Standartlarý Kurulu tarafýndan yayýmlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarýna, kavramsal çerçevede
yer alan muhasebe ilkelerine ve bunlarýn ayrýlmaz parçasý olan yorumlara aynen uymak ve bunlarý
uygulamak zorundadýrlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanunun ilgili diðer hükümleri saklýdýr.

(2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliði saðlamak ve finansal tablolara milletlerarasý pazarlar-
da geçerlilik kazandýrmak amacýyla, Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna tam uyumlu
olacak þekilde, yalnýz Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu tarafýndan belirlenir ve yayýmlanýr.
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(3) Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulunca, deðiþik ölçütteki iþletmeler ve sektörler için,
Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý tarafýndan farklý düzenlemelere izin verildiði hâllerde
özel ve istisnaî standartlar konulabilir; bunlarý uygulayanlar, söz konusu durumu finansal tablo dip-
notlarýnda açýklarlar.

(4) Kanunlarla, belirli alanlarý düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuþ bulunan kurum ve
kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun olmak ve Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu-
nun onayýný almak þartýyla, kendi alanlarý için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrýntýya
iliþkin, sýnýrlý düzenlemeleri yapabilirler.

(5) Türkiye Muhasebe Standartlarýnda hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili olduklarý alan dikka-
te alýnarak, dördüncü fýkrada belirtilen ayrýntýya iliþkin düzenleme, ilgili düzenlemede de hüküm
bulunmadýðý takdirde milletlerarasý uygulamada genel kabul gören muhasebe ilkeleri uygulanýr.

ALTINCI KISIM
Cari Hesap

A) Taným ve þekil
MADDE 89 - (1) Ýki kiþinin herhangi bir hukukî sebep veya iliþkiden doðan alacaklarýný teker

teker ve ayrý ayrý istemekten karþýlýklý olarak vazgeçip bunlarý kalem kalem alacak ve borç þekline
çevirerek hesabýn kesilmesinden sonra çýkacak artan tutarý isteyebileceklerine iliþkin sözleþme cari
hesap sözleþmesidir.

(2) Bu sözleþme yazýlý yapýlmadýkça geçerli olmaz.
B) Hükümleri
I - Genel olarak
MADDE 90 - (1) Borçlar Kanununun 115 inci maddesiyle 122 nci maddesinin üçüncü fýkrasý

hükümleri saklý kalmak üzere cari hesap sözleþmesinin hükümleri þunlardýr:
a) Aksi kararlaþtýrýlmadýkça, cari hesaba alacak veya borç kaydedilmesi, taraflarýn, alacaðý ve-

ya borcu doðuran sözleþme veya iþleme iliþkin dava ve savunma haklarýný düþürmez. Sözleþme ve-
ya iþlem iptal edilirse bunlardan kaynaklanan kalemler hesaptan çýkarýlýr.

b) Cari hesap sözleþmesinin yapýlmasýndan önce doðmuþ bulunan bir alacak, taraflarýn onayýy-
la cari hesaba kaydedilirse, aksi kararlaþtýrýlmamýþsa bu alacak yenilenmiþ olmaz.

c) Bir ticarî senedin cari hesaba kaydý, bedelinin alýnmýþ olmasý hâlinde geçerli olmak þartýyla
yapýlmýþ sayýlýr.

d) Her hesap devresi sonunda alacak ve borcu oluþturan tutarlar birbirinden çýkarýldýktan son-
ra tanýnan veya hükmen belirlenen bakiye, yeni hesap devresine ait bir kalem olmak üzere hesaba
geçirilir; sözleþme sona ermiþ veya artan tutar haczedilmiþ ise onun ödenmesi gerekir.

II - Özel durumlar
1. Ticarî senetler
MADDE 91 - (1) 90 ýncý maddede öngörüldüðü þekilde cari hesaba yazýlan ancak bedeli alý-

namayan ticarî senet sahibine geri verilerek, carî hesaptan kaydý silinir.
2. Ücret ve giderler
MADDE 92 - (1) Taraflar arasýnda cari hesap sözleþmesinin bulunmasý, komisyon sözleþme-

sinden kaynaklanan ücretin ve her türlü giderin istenmesine engel oluþturmaz.
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3. Hesap dýþýnda kalan alacaklar

MADDE 93 - (1) Takas edilemeyen alacaklarla, belirli bir amaca harcanmak veya ayrýca em-
re hazýr tutulmak üzere teslim olunan para ve mallardan doðan alacaklar cari hesaba geçirilemez.

III - Bakiye

1. Belirlenmesi

MADDE 94 - (1) Sözleþme veya ticarî teamül uyarýnca, belirli hesap devreleri sonunda devre
hesabý kapatýlýr ve alacak ile borç kalemleri arasýndaki fark belirlenir.

(2) Hesap devresi hakkýnda sözleþme veya ticarî teamül yoksa, her takvim yýlýnýn son günü ta-
raflarca hesabýn kapatýlmasý günü olarak kabul edilmiþ sayýlýr. Saptanan artan tutarý gösteren cetve-
li alan taraf, aldýðý tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracýlýðýyla, taahhütlü mektupla, telgrafla ve-
ya güvenli elektronik imza içeren bir yazýyla itirazda bulunmamýþsa, bakiyeyi kabul etmiþ sayýlýr.

2. Faiz

a) Alacaklar için faiz

MADDE 95 - (1) Cari hesabýn alacak kýsmýna kaydolunan tutarlar için sözleþme veya ticarî
teamüller gereðince, hesaba kaydolunduklarý tarihten itibaren faiz iþler.

3. Bakiye için faiz iþletilemeyeceði

MADDE 96 - (1) Alacak ile borç kalemlerinin birbirinden çýkarýlmasý ile bulunan bakiyeye fa-
iz iþletilemeyeceði gibi, bileþik faize yol açabilecek hiçbir uygulama da yapýlamaz.

IV - Bütünlük ilkesi

MADDE 97 - (1) Cari hesaba geçirilen alacak ve borç kalemleri ayrýlmaz bir bütün oluþturur.
Cari hesabýn kesilmesinden önce taraflardan hiç biri, alacaklý veya borçlu sayýlamaz. Taraflarýn hu-
kukî durumunu ancak sözleþmenin sonundaki hesabýn kesilmesi belirler.

C) Cari hesabýn sona ermesi

I - Genel olarak

MADDE 98 - (1) Cari hesap sözleþmesi;

a) Kararlaþtýrýlan sürenin sona ermesi;

b) Bir süre kararlaþtýrýlmadýðý takdirde taraflardan birinin fesih ihbarýnda bulunmasý;

c) Taraflardan birinin iflâs etmesi,

hallerinde sona erer.

II - Ölüm ve kýsýtlýlýk hâlleri

MADDE 99 - (1) Sözleþme süreli olup da taraflardan biri bu süre içinde ölür veya kýsýtlanýrsa
her iki taraf ve kanunî temsilcileriyle halefleri on gün önceden haber vermek þartýyla cari hesap söz-
leþmesini feshedebilir. Ancak, artan tutarýn ödenmesi, hesabýn 94 üncü maddeye göre kapatýlmasý
gereken tarihte istenebilir.

D) Artan tutarýn haczi

MADDE 100 - (1) Taraflardan birinin alacaklýsýnýn ona ait artan tutarý haczettirdiði gün hesap
kapatýlarak artan tutar saptanýr.
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(2) Bu hâlde, borcundan dolayý haciz teblið edilen taraf, onbeþ gün içinde haczi kaldýrtmazsa,
diðer taraf sözleþmeyi feshedebilir; etmezse haciz ettiren kimsenin durumu cari hesaba yeni kalem-
ler geçirilmek suretiyle aðýrlaþtýrýlamaz. Meðer ki; hesaba geçirilen kalemler haciz tarihinden önce
doðmuþ bulunan hukukî bir iliþkiden kaynaklansýn.

(3) Haciz ettiren alacaklý bakiyeden, kendi alacaðýný karþýlayan kýsmýnýn ödenmesini ancak he-
sabýn 94 üncü maddeye göre kapatýlmasý gereken anda isteyebilir.

E) Zamanaþýmý
MADDE 101 - (1) Cari hesabýn tasfiyesine, kabul edilen veya mahkeme kararýyla saptanan ar-

tan tutara ya da faiz alacaklarýna, hesap hata ve yanýlmalarýna, cari hesabýn dýþýnda tutulmasý gereken
veya haksýz olarak cari hesaba geçirilmiþ olan kalemlere veya tekrarlanan kayýtlara iliþkin bulunan da-
valar, cari hesap sözleþmesinin sona ermesinden itibaren beþ yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrarlar.

YEDÝNCÝ KISIM
Acentelik

A) Genel olarak
I - Tanýmý
MADDE 102 - (1) Ticarî mümessil, ticarî vekil, satýþ memuru veya iþletmenin çalýþaný gibi iþ-

letmeye baðlý bir hukukî konuma sahip olmaksýzýn, bir sözleþmeye dayanarak, belirli bir yer veya
bölge içinde sürekli olarak ticarî bir iþletmeyi ilgilendiren sözleþmelerde aracýlýk etmeyi veya bun-
larý o tacir adýna yapmayý meslek edinen kimseye acente denir.

(2) Bu Kýsýmda hüküm bulunmayan hâllerde aracýlýk eden acentelere Borçlar Kanununun
tellâllýk hükümleri, sözleþme yapan acentelere komisyon hükümleri ve bunlarda da hüküm bulun-
mayan hâllerde vekâlet hükümleri uygulanýr.

(3) Taþýma, deniz ticareti, sigorta, turizm gibi alanlara iliþkin özel düzenlemeler saklýdýr.
II - Uygulama alaný
MADDE 103 - (1) Özel kanunlardaki hükümler saklý olmak üzere, bu Kýsým hükümleri þunlar

hakkýnda da uygulanýr:
a) Sözleþmeleri yerli veya yabancý bir tacir hesabýna ve kendi adýna yapmaya sürekli olarak

yetkili bulunanlar.
b) Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya þubesi bulunmayan yabancý tacirler ad ve hesabý-

na ülke içinde iþlemlerde bulunanlar.
III - Ýnhisar
MADDE 104 - (1) Yazýlý olarak aksi kararlaþtýrýlmadýkça, müvekkil, ayný zamanda ve ayný yer

veya bölge içinde ayný ticaret dalý ile ilgili olarak birden fazla acente atayamayacaðý gibi, acente de
ayný yer veya bölgede, birbirleriyle rekabette bulunan birden çok ticarî iþletme hesabýna acentelik
yapamaz.

B) Acentenin yetkileri
I - Genel olarak
MADDE 105 - (1) Acente, aracýlýkta bulunduðu veya yaptýðý sözleþmelerle ilgili her türlü ih-

tar, ihbar ve protesto gibi hakký koruyan beyanlarý müvekkili adýna yapmaya ve bunlarý kabule yet-
kilidir.
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(2) Bu sözleþmelerden doðacak uyuþmazlýklardan dolayý acente, müvekkili adýna dava açabi-
leceði gibi, kendisine karþý da ayný sýfatla dava açýlabilir. Yabancý tacirler adýna acentelik yapanlar
hakkýndaki sözleþmelerde yer alan, bu hükme aykýrý þartlar geçersizdir.

(3) Acentelerin ad ve hesabýna hareket ettikleri kiþilere karþý Türkiye’de açýlacak olan davalar
sonucunda alýnan kararlar acentelere uygulanamaz.

II - Özel ve yazýlý yetki gerektiren hâller
MADDE 106 - (1) Müvekkilinin özel ve yazýlý izni veya vekâleti olmadan acente, bizzat tes-

lim etmediði mallarýn bedelini kabule ve bedelini bizzat ödemediði mallarý teslim almaya yetkili ol-
madýðý gibi bu iþlemlerden doðan alacaðý yenileyemez veya miktarýný indiremez.

III - Sözleþme yapma yetkisi
MADDE 107 - (1) Özel ve yazýlý bir yetki almadan acente, müvekkili adýna sözleþme yapma-

ya yetkili deðildir.
(2) Acentelere müvekkilleri adýna sözleþme yapma yetkisi veren belgelerin, acente tarafýndan

tescil ve ilân ettirilmesi zorunludur.
IV - Yetkisizlik
MADDE 108 - (1) Acente, yetkisi olmaksýzýn veya yetki sýnýrlarýný aþarak, müvekkili adýna bir

sözleþme yaparsa müvekkili bunu haber alýr almaz icazet verebilir; vermediði takdirde acente söz-
leþmeden kendisi sorumlu olur.

C) Acentenin borçlarý
I - Genel olarak
MADDE 109 - (1) Acente, sözleþme uyarýnca kendisine býrakýlan bölge ve ticaret dalý içinde,

müvekkilinin iþlerini görmekle ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür.
(2) Acente, kusursuz olduðunu ispat etmediði takdirde özellikle, müvekkili hesabýna saklamak-

ta olduðu malýn veya eþyanýn uðradýðý hasarlardan sorumludur.
II - Haber verme yükümlülüðü
MADDE 110 - (1) Acente, üçüncü kiþilerin kabule yetkili olduðu beyanlarýný, bölgesindeki pi-

yasanýn ve müþterilerin finansal durumunu, þartlarýný, bunlarda meydana gelen deðiþiklikleri ve ya-
pýlan iþlemlere iliþkin olarak müvekkilini ilgilendiren bütün hususlarý ona zamanýnda bildirmek zo-
rundadýr.

(2) Acente müvekkilin açýk talimatý olmayan konularda, emir alýncaya kadar iþlemi geciktire-
bilir. Ancak, iþin acele nitelik taþýmasý nedeniyle durum müvekkilinden talimat almaya müsait ol-
mazsa veya acente en yararlý þartlar çerçevesinde harekete yetkiliyse, basiretli bir tacir gibi kendi
görüþüne göre iþlemi yapar.

III - Önlemler
MADDE 111 - (1) Acente, müvekkili hesabýna teslim aldýðý eþyanýn taþýnma sýrasýnda hasara

uðradýðýna dair belirtiler varsa, müvekkilinin taþýyýcýya karþý dava hakkýný teminat altýna almak üze-
re, hasarý belirlettirmek ve gereken diðer önlemleri almak, eþyayý mümkün olduðu kadar korumak
veya tamamen telef olmasý tehlikesi varsa, Borçlar Kanununun 92 nci maddesi gereðince yetkili
mahkemenin izniyle sattýrmak ve gecikmeksizin durumu müvekkiline haber vermekle yükümlüdür.
Aksi takdirde, ihmâli yüzünden doðacak zararý tazmin eder.
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(2) Satýlmak üzere acenteye gönderilen mallar çabuk bozulacak cinsten ise veya deðerini dü-
þürecek deðiþikliklere uðrayacak nitelikteyse ve müvekkilden talimat almaya zaman uygun deðilse
veya müvekkil izin vermede gecikirse, acente yetkili mahkemenin izniyle Borçlar Kanununun 92
nci maddesi gereðince eþyayý sattýrmaya yetkili ve müvekkilin menfaatleri bunu gerektiriyorsa zo-
runludur.

IV - Ödeme borcu

MADDE 112 - (1) Acente, müvekkiline ait olan parayý göndermekle veya teslim etmekle yü-
kümlü olup da bunu yapmazsa, yükümlülüðün doðduðu tarihten itibaren faiz ödemek ve gerekirse
ayrýca tazminat vermek zorundadýr.

D) Acentenin haklarý

I - Ücret

1. Ücrete hak kazandýran iþlemler

MADDE 113 - (1) Acente, acentelik iliþkisinin devamý süresince kendi çabasýyla veya ayný ni-
telikteki iþlemler için kazandýrdýðý üçüncü kiþilerle kurulan iþlemler için ücret isteyebilir. Bu ücret
hakký, üçüncü fýkra uyarýnca önceki acenteye ait olduðu hâlde ve ölçüde doðmaz.

(2) Acenteye belli bir bölge veya müþteri çevresi býrakýlmýþsa, acente, acentelik iliþkisinin de-
vamý süresince bu bölgedeki veya çevredeki müþterilerle kendi katkýsý olmadan kurulan iþlemler
için de ücret isteyebilir. Birinci fýkranýn ikinci cümlesi burada da uygulanýr.

(3) Acentelik iliþkisinin bitmesinden sonra kurulan iþlemler için acente;

a) Ýþleme aracýlýk etmiþse veya iþlemin yapýlmasýnýn kendi çabasýna baðlanabileceði ölçüde
iþlemi hazýrlamýþ ve iþlem de acentelik iliþkisinin bitmesinden sonra uygun bir süre içinde kurul-
muþsa;

b) Birinci veya ikinci fýkralarýn birinci cümleleri uyarýnca ücret istenebilecek bir iþleme iliþkin
olarak üçüncü kiþinin icabý, acentelik iliþkisinin sona ermesinden önce acenteye veya müvekkile
ulaþmýþsa,

ücret isteyebilir. Bu ücretin, hâl ve þartlara göre paylaþýlmasý hakkaniyet gereði ise, sonraki
acente de uygun bir pay alýr.

(4) Acente, ayrýca, müvekkilinin talimatýna uygun olarak tahsil ettiði paralar için de tahsil ko-
misyonu isteyebilir.

2. Ücrete hak kazanma zamaný

MADDE 114 - (1) Acente, kurulan iþlem yerine getirildiði anda ve ölçüde ücrete hak kazanýr.
Taraflar bu kuralý acentelik sözleþmesiyle deðiþtirebilir; ancak müvekkil iþlemi yerine getirince,
acente, izleyen ayýn son günü istenebilecek uygun bir avansa hak kazanýr. Her hâlde acente, üçün-
cü kiþi kurulan iþlemi yerine getirdiði anda ve ölçüde ücrete hak kazanýr.

(2) Üçüncü kiþinin iþlemi yerine getirmeyeceði kesinleþirse, acentenin ücret hakký düþer; öden-
miþ tutarlar geri verilir.

(3) Aracýlýk edilen sözleþmeyi müvekkilin kýsmen veya tamamen yahut öngörüldüðü þekliyle
yerine getirmeyeceði kesinleþse bile, acente ücret isteyebilir. Müvekkile yüklenemeyen sebeplerle
sözleþmenin yerine getirilemediði hâlde ve ölçüde acentenin ücret hakký düþer.
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3. Ücretin miktarý
MADDE 115 - (1) Sözleþmede hüküm yoksa ücretin miktarý, acentenin bulunduðu yerdeki ti-

carî teamüle, teamül de mevcut deðilse hâlin gereðine göre o yerdeki asliye ticaret mahkemesince
belirlenir.

4. Ücretin ödeme zamaný
MADDE 116 - (1) Acentenin hak kazandýðý ücretin, doðumu tarihinden itibaren en geç üç ay

içinde ve her hâlde sözleþmenin sona erdiði tarihte ödenmesi gerekir.

(2) Ücret istemi, muacceliyeti ve hesaplanmasý bakýmýndan önemli olan bütün konular hakkýn-
da acente bilgi istediði takdirde müvekkil bu bilgileri vermek zorundadýr. Ayrýca acente, ücrete bað-
lý iþlemlere iliþkin defter kayýtlarýnýn suretlerinin de kendisine gönderilmesini müvekkilinden iste-
yebilir. Müvekkil, defter suretini vermekten kaçýnýrsa ya da defterlerin doðruluðu ve tamlýðý konu-
sunda kuþku duymayý gerektiren haklý nedenler varsa, acente, ticarî defter ve belgelerin ilgili kýsým-
larýný ya kendisi inceler ya da bir uzmana inceletebilir. Müvekkil buna izin vermezse sorunu mah-
keme duruma en uygun þekilde karara baðlar.

(3) Bu hükümlerin aksinin kararlaþtýrýlmasý acentenin aleyhine olduðu ölçüde geçersizdir.

II - Olaðanüstü giderlerin karþýlanmasý
MADDE 117 - (1) Acente, yükümlülüklerini yerine getirmek için yaptýklarýndan ancak olaða-

nüstü giderlerin ödenmesini isteyebilir.

III - Faiz isteme hakký
MADDE 118 - (1) Avans ve olaðanüstü giderler hakkýnda 20 nci maddenin birinci fýkrasýnýn

ikinci cümlesi hükmü uygulanýr.

IV - Hapis hakký
MADDE 119 - (1) Acente, müvekkilindeki bütün alacaklarý ödeninceye kadar, acentelik söz-

leþmesi dolayýsýyla alýp da gerek kendi elinde gerek özel bir sebebe dayanarak zilyet olmakta de-
vam eden bir üçüncü kiþinin elinde bulunan taþýnýrlar ve kýymetli evrak ile herhangi bir eþyayý tem-
sil eden senet aracýlýðýyla kullanabildiði mallar üzerinde hapis hakkýna sahiptir.

(2) Müvekkile ait mallar acente tarafýndan sözleþme veya kanun gereði satýldýðý takdirde, acen-
te bu mallarýn bedelini ödemekten kaçýnabilir.

(3) Müvekkil aciz hâlinde bulunduðu takdirde, acentenin henüz muaccel olmamýþ alacaklarý
hakkýnda da birinci ve ikinci fýkra hükümleri uygulanýr.

(4) Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesinin ikinci fýkrasýyla, 951 ilâ 953 üncü maddele-
ri hükümleri saklýdýr.

E) Müvekkilin borçlarý
MADDE 120 - (1) Müvekkil, acenteye;
a) Mallarla ilgili belgeleri vermek,

b) Acentelik sözleþmesinin yerine getirilmesi için gerekli olan hususlarý ve özellikle iþ hacmi-
nin acentenin normalde bekleyebileceðinden önemli surette düþük olabileceðini bildirmek,

c) Acentenin yaptýðý iþleri kabul edip etmediðini ya da yerine getirilmediðini uygun bir süre
içinde bildirmek,
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d) Acentenin istemeye hak kazandýðý ücreti ödemek,

e) Ücret, avans ve olaðanüstü giderler hakkýnda 20 nci madde hükümlerine göre faiz ödemek

zorundadýr.

(2) Bu maddeye aykýrý þartlar, acentenin aleyhine olduðu ölçüde, geçersizdir.

F) Acentelik sözleþmesinin sona ermesi
I - Sebepleri
MADDE 121 - (1) Belirsiz bir süre için yapýlmýþ olan acentelik sözleþmesini, taraflardan her

biri üç ay önceden ihbarda bulunmak þartýyla feshedebilir. Sözleþme belirli bir süre için yapýlmýþ ol-
sa bile haklý sebeplerden dolayý her zaman fesih olunabilir.

(2) Belirli süre için yapýlan bir acentelik sözleþmesinin, süre dolduktan sonra uygulanmaya de-
vam edilmesi hâlinde, sözleþme belirsiz süreli hâle gelir.

(3) Müvekkilin veya acentenin iflâsý, ölümü veya kýsýtlanmasý hâlinde, Borçlar Kanununun 397
nci maddesi hükmü uygulanýr.

(4) Haklý bir sebep olmadan veya üç aylýk ihbar süresine uymaksýzýn sözleþmeyi fesheden ta-
raf, baþlanmýþ iþlerin tamamlanmamasý sebebiyle diðer tarafýn uðradýðý zararý tazmin etmek zorun-
dadýr.

(5) Müvekkilin veya acentenin iflâsý, ölümü veya kýsýtlanmasý sebebiyle, acentelik sözleþmesi
sona ererse, iþlerin tamamlanmasý hâlinde acenteye verilmesi gereken ücret miktarýna oranlanarak
belirlenecek uygun bir tazminat acenteye ya da bu maddede yazýlý hâllere göre onun yerine geçen-
lere verilir.

II - Denkleþtirme istemi
MADDE 122 - (1) Sözleþme iliþkisinin sona ermesinden sonra;
a) Müvekkil, acentenin bulduðu yeni müþteriler sayesinde, sözleþme iliþkisinin sona ermesin-

den sonra da önemli menfaatler elde ediyorsa,

b) Acente, sözleþme iliþkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun tarafýndan iþletmeye kazan-
dýrýlmýþ müþterilerle yapýlmýþ veya kýsa bir süre içinde yapýlacak olan iþler dolayýsýyla sözleþme
iliþkisi devam etmiþ olsaydý elde edeceði ücret isteme hakkýný kaybediyorsa ve

c) Denkleþtirmenin ödenmesi, hâlin bütün gereklerine göre hakkaniyete uygun düþüyorsa,

acente, müvekkilden uygun bir tazminat isteyebilir.

(2) Tazminat, acentenin son beþ yýllýk faaliyeti sonucu aldýðý yýllýk komisyon veya diðer öde-
melerin ortalamasýný aþamaz. Sözleþme iliþkisi daha kýsa bir süre devam etmiþse, faaliyetin devamý
sýrasýndaki ortalama esas alýnýr.

(3) Müvekkilin, feshi haklý gösterecek bir eylemi olmadan, acente sözleþmeyi feshetmiþse ve-
ya acentenin kusuru sebebiyle sözleþme müvekkil tarafýndan haklý sebeplerle feshedilmiþse, acente
denkleþtirme isteminde bulunamaz.

(4) Denkleþtirme isteminden önceden vazgeçilemez. Denkleþtirme istem hakkýnýn sözleþme
iliþkisinin sona ermesinden itibaren bir yýl içinde ileri sürülmesi gerekir.

(5) Bu hüküm, hakkaniyete aykýrý düþmedikçe tek satýcýlýk ile benzeri diðer sürekli sözleþme
iliþkilerinin sona ermesi hâlinde de uygulanýr.
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III - Rekabet yasaðý anlaþmasý
MADDE 123 - (1) Acentenin, iþletmesine iliþkin faaliyetlerini, sözleþme iliþkisinin sona erme-

sinden sonrasý için sýnýrlandýran anlaþmanýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve anlaþma hükümlerini içeren
ve müvekkil tarafýndan imzalanmýþ bulunan bir belgenin acenteye verilmesi gerekir. Anlaþma en
çok, iliþkinin bitiminden itibaren iki yýllýk süre için yapýlabilir ve yalnýzca acenteye býrakýlmýþ olan
bölgeye veya müþteri çevresine ve kurulmasýna aracýlýk ettiði sözleþmelerin taalluk ettiði konulara
iliþkin olabilir. Müvekkilin, rekabet sýnýrlamasý dolayýsýyla, acenteye uygun bir tazminat ödemesi
þarttýr.

(2) Müvekkil, sözleþme iliþkisinin sona ermesine kadar, rekabet sýnýrlamasýnýn uygulanmasýn-
dan yazýlý olarak vazgeçebilir. Bu hâlde müvekkil, vazgeçme beyanýndan itibaren altý ayýn geçme-
siyle tazminat ödeme borcundan kurtulur.

(3) Taraflardan biri, diðer tarafýn kusurlu davranýþý nedeniyle haklý sebeplerle sözleþme iliþki-
sini feshederse, fesihten itibaren bir ay içinde rekabet sözleþmesiyle baðlý olmadýðýný diðer tarafa
yazýlý olarak bildirebilir.

(4) Bu maddeye aykýrý þartlar, acentenin aleyhine olduðu ölçüde geçersizdir.

ÝKÝNCÝ KÝTAP
Ticaret Þirketleri
BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Türleri
MADDE 124 - (1) Ticaret þirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif þirket-

lerden ibarettir.

(2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit þirket, þahýs; anonim, limited ve sermayesi paylara bö-
lünmüþ komandit þirket sermaye þirketi sayýlýr.

B) Tüzel kiþilik ve ehliyet
MADDE 125 - (1) Ticaret þirketleri tüzel kiþiliði haizdir.
(2) Ticaret þirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan

yararlanabilir ve borçlarý üstlenebilirler. Bu husustaki kanunî istisnalar saklýdýr.

C) Uygulanacak kanun hükümleri
MADDE 126 - (1) Her þirket türüne özgü hükümler saklý kalmak þartýyla, Türk Medenî Kanu-

nunun tüzel kiþilere iliþkin genel hükümleri ile bu Kýsýmda hüküm bulunmayan hususlarda Borçlar
Kanununun adî þirkete dair hükümleri her þirket türünün niteliðine uygun olduðu oranda, ticaret þir-
ketleri hakkýnda da uygulanýr.

D) Sermaye koyma borcu
I - Konusu
MADDE 127 - (1) Kanunda aksine hüküm olmadýkça ticaret þirketlerine sermaye olarak;
a) Para, alacak, kýymetli evrak ve sermaye þirketlerine ait paylar;

b) Fikrî mülkiyet haklarý;

c) Taþýnýrlar ve her çeþit taþýnmaz;
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d) Taþýnýr ve taþýnmazlarýn faydalanma ve kullanma haklarý;

e) Kiþisel emek;

f) Ticarî itibar;

g) Ticarî iþletmeler;

h) Haklý olarak kullanýlan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve iþaretler gibi de-
ðerler;

i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik deðeri olan diðer haklar;

j) Devrolunabilen ve nakden deðerlendirilebilen her türlü deðer

konabilir.

II - Hükmü
1. Genel olarak
MADDE 128 - (1) Her ortak, usulüne göre düzenlenmiþ ve imza edilmiþ þirket sözleþmesiyle

koymayý taahhüt ettiði sermayeden dolayý þirkete karþý borçludur.

(2) Þirket sözleþmesinde veya esas sözleþmede bilirkiþi tarafýndan belirlenen deðerleriyle yer
alan taþýnmazlar tapuya þerh verildiði, fikrî mülkiyet haklarý ile diðer deðerler, varsa özel sicilleri-
ne, bu hüküm uyarýnca kaydedildikleri ve taþýnýrlar güvenilir bir kiþiye tevdi edildikleri takdirde
aynî sermaye kabul olunur. Özel sicile yapýlan kayýt iyiniyeti kaldýrýr.

(3) Sermaye olarak taþýnmaz mülkiyeti veya taþýnmaz üzerinde var olan veya kurulacak olan
aynî bir hakkýn konulmasý borcunu içeren þirket sözleþmesi hükümleri, resmî þekil aranmaksýzýn ge-
çerlidir.

(4) Paradan baþka ekonomik bir deðer veya bir taþýnýrýn sermaye olarak konulmasýnýn borçla-
nýlmasý hâlinde þirket, tüzel kiþilik kazandýðý andan itibaren bunlar üzerinde malik sýfatýyla doðru-
dan tasarruf edebilir.

(5) Taþýnmaz mülkiyetinin veya diðer aynî bir hakkýn sermaye olarak konulmasý hâlinde, þir-
ketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gereklidir.

(6) Mülkiyet ve diðer aynî haklarýn tapu siciline tescili istemi ile diðer sicillere yapýlacak tes-
cillerle ilgili bildirimler, ticaret sicil müdürü tarafýndan, ilgili sicile resen ve hemen yapýlýr. Þirketin
tek taraflý istemde bulunabilme hakký saklýdýr.

(7) Þirket, her ortaðýn sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceði ve dava ede-
bileceði gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uðradýðý zararýn tazminini de isteyebilir. Tazmi-
nat istemi için ihtar þarttýr. Þahýs þirketlerinde bu davayý ortaklar da açabilir.

(8) Ortaklarca, sermaye olarak konulmasý taahhüt edilen haklarýn korunmasý için, kurucular ta-
rafýndan ortaklar aleyhine ihtiyatî tedbir istenebilir. Tedbir üzerine açýlacak davalar için, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununda öngörülen süre ancak þirketin tescil ve ilâný tarihinden itibaren iþ-
lemeye baþlar.

2. Temerrüt faizi
MADDE 129 - (1) Zamanýnda ifa edilmeyen sermaye para ise, 128 inci madde gereðince taz-

minat hakkýna halel gelmemek þartýyla, aksine þirket sözleþmesinde veya esas sözleþmede hüküm
yoksa, þirketin tescili anýndan itibaren temerrüt faizi de ödenir.
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3. Sorumlu olma
MADDE 130 - (1) Sermaye olarak þirkete alacaklarýný devretmiþ olan bir ortak, alacaklar þir-

ketçe tahsil edilmiþ olmadýkça sermaye koyma borcundan kurtulmaz.

(2) Alacak, vadesi gelmemiþ ise aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, vade gününden, muaccel ise
þirket sözleþmesi veya esas sözleþme tarihinden itibaren bir ay içinde þirketçe tahsil edilmelidir.

(3) Her ne sebeple olursa olsun, bu süre içinde tahsil edilemediði takdirde, gecikmeden dolayý
þirketin tazminat hakkýna halel gelmemek þartýyla, ortak, sürenin bitiminden itibaren geçecek gün-
lerin temerrüt faizini de öder.

(4) Alacak kýsmen tahsil edilmiþse, yukarýdaki hükümler tahsil edilmemiþ olan kýsým hakkýn-
da geçerlidir.

4. Karineler
MADDE 131 - (1) Sermaye olarak konulan ayýnlara, bilirkiþi tarafýndan biçilecek deðerler, il-

gililerce kabul edilmiþ sayýlýr.

(2) Þirket sözleþmesinde veya esas sözleþmede aksi kararlaþtýrýlmamýþsa, sermaye olarak ko-
nan ayýnlarýn mülkiyeti þirkete ait ve haklar þirkete devredilmiþ olur.

(3) Hizmet karþýlýðý olarak verilecek ücretin kýsmen veya tamamen kâra iþtirak suretiyle ifasý
kararlaþtýrýldýðý takdirde bu kayýt çalýþanlara ortak sýfatýný vermez.

5. Faiz ve ücret alma hakký
MADDE 132 - (1) Kanunlarda aksine hüküm yoksa, þirket sözleþmesiyle ortaklarýn, koyduk-

larý sermayeler için faiz ve þirketteki hizmetleri sebebiyle kendilerine ücret verilmesi kabul oluna-
bilir.

E) Ortaklarýn kiþisel alacaklýlarý
MADDE 133 - (1) Bir þahýs þirketi devam ettiði sürece ortaklardan birinin kiþisel alacaklýsý,

hakkýný þirketin bilânçosu gereðince o ortaða düþen kâr payýndan ve þirket fesholunmuþsa tasfiye
payýndan alabilir. Henüz bilânço düzenlenmemiþse alacaklý bilânçonun düzenlenmesi sonucunda
borçluya düþecek kâr ve tasfiye payý üzerine haciz koydurabilir.

(2) Sermaye þirketlerinde alacaklýlar, alacaklarýný, o ortaða düþen kâr veya tasfiye payýndan al-
mak yanýnda, borçlularýna ait olan, senede baðlanmýþ veya baðlanmamýþ paylarýn, 9/6/1932 tarihli
ve 2004 sayýlý Ýcra ve Ýflâs Kanununun taþýnýrlara iliþkin hükümleri uyarýnca haczedilmesini ve pa-
raya çevrilmesini isteyebilirler. Haciz, istek üzerine, pay defterine iþlenir.

(3) Bunun dýþýnda, alacaklýlar, tüm ticaret þirketlerinde alacaklarýný, ortaðýn þirketten olan di-
ðer alacaklarýndan da alabilme ve bunun için haciz yaptýrabilme yetkisini de haizdir.

(4) Yukarýdaki hükümler borçlu ortaklarýn þirket dýþýndaki mallarýna alacaklýlarýn baþvurmala-
rýna engel olmaz.

F) Birleþme, bölünme ve tür deðiþtirme
I - Uygulama alaný ve kavramlar
1. Uygulama alaný
MADDE 134 - (1) Ticaret þirketlerinin birleþmelerine, bölünmelerine ve tür deðiþtirmelerine

134 ilâ 194 üncü maddeler uygulanýr.
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(2) Diðer kanunlarýn, bu Kanunun 135 ilâ 194 üncü maddelerine aykýrý olmayan hükümleri
saklýdýr.

2. Kavramlar

MADDE 135 - (1) 134 ilâ 194 üncü maddelerin uygulanmasýnda; “þirket”, ticaret þirketlerini;
“ortak”, anonim þirketlerin paysahiplerini, limited þirketler ile þahýs þirketlerinin ve kooperatiflerin
ortaklarýný; “ortaklýk payý”, þahýs þirketlerindeki ortaklýk payýný, anonim þirketteki payý, limited þir-
ketteki esas sermaye payýný, sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketteki ortaklýk payýný; “ge-
nel kurul”, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerle kooperatiflerdeki
genel kurulu, þahýs þirketlerindeki ortaklar kurulunu ve gereðinde ortaklarýn tümünü; “yönetim or-
ganý”, anonim þirketler ve kooperatiflerde yönetim kurulunu, limited þirketlerde müdürü veya mü-
dürleri, þahýs þirketleriyle sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde yöneticiyi; “þirket söz-
leþmesi”, anonim þirketlerde esas sözleþmeyi, þahýs þirketleriyle limited þirketlerde þirket sözleþme-
sini ve kooperatifte ana sözleþmeyi ifade eder.

(2) Küçük ve orta ölçekli þirketler belirlenirken, þahýs þirketleri için 1522, sermaye þirketleri
hakkýnda ise 1523 üncü maddelerde öngörülen ölçütler uygulanýr.

II - Birleþme

1. Genel hükümler

a) Ýlke

MADDE 136 - (1) Þirketler;

a) Bir þirketin diðerini devralmasý, teknik terimle “devralma þeklinde birleþme” veya

b) Yeni bir þirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluþ þeklinde birleþme”
yoluyla birleþebilirler.

(2) 136 ilâ 158 inci maddelerin uygulamasýnda, kabul eden þirket “devralan”, katýlan þirket
“devrolunan” diye adlandýrýlýr.

(3) Birleþme, devrolunan þirketin malvarlýðý karþýlýðýnda, bir deðiþim oranýna göre devralan þir-
ketin paylarýnýn, devrolunan þirketin ortaklarýnca kendiliðinden iktisap edilmesiyle gerçekleþir. Bir-
leþme sözleþmesi 140 ýncý maddenin ikinci fýkrasý anlamýnda ayrýlma akçesini de öngörebilir.

(4) Birleþmeyle, devralan þirket devrolunan þirketin malvarlýðýný bir bütün hâlinde devralýr.
Birleþmeyle devrolunan þirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir.

b) Geçerli birleþmeler

MADDE 137 - (1) Sermaye þirketleri,

a) Sermaye þirketleriyle

b) Kooperatiflerle ve

c) Devralan þirket olmalarý þartýyla, kollektif ve komandit þirketlerle,

birleþebilirler.

(2) Þahýs þirketleri,

a) Þahýs þirketleriyle

b) Devrolunan þirket olmalarý þartýyla, sermaye þirketleriyle,
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c) Devrolunan þirket olmalarý þartýyla, kooperatiflerle,
birleþebilirler.
(3) Kooperatifler,
a) Kooperatiflerle,
b) Sermaye þirketleriyle ve
c) Devralan þirket olmalarý þartýyla, þahýs þirketleriyle,
birleþebilirler.
c) Tasfiye hâlindeki bir þirketin birleþmeye katýlmasý
MADDE 138 - (1) Tasfiye hâlindeki bir þirket, malvarlýðýnýn daðýtýlmasýna baþlanmamýþsa ve

devrolunan þirket olmasý þartýyla, birleþmeye katýlabilir.
(2) Birinci fýkradaki þartlarýn varlýðý, bir iþlem denetçisinin, bu hususu doðrulayan raporunun,

devralan þirketin merkezinin bulunduðu yerin ticaret sicili müdürlüðüne sunulmasýyla ispatlanýr.
d) Sermayenin kaybý veya borca batýklýk hâlinde birleþmeye katýlma
MADDE 139 - (1) Sermayesiyle kanunî yedek akçeleri toplamýnýn yarýsý zararlarla kaybolan

veya borca batýk durumda bulunan bir þirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batýklýk
durumunu karþýlayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen özvarlýða sahip bulunan bir þirket
ile birleþebilir.

(2) Birinci fýkradaki þartýn gerçekleþmiþ olduðunu ispatlayan bir iþlem denetçisi tarafýndan ha-
zýrlanan raporun, devralan þirketin merkezinin bulunduðu yerin ticaret sicili müdürlüðüne sunulma-
sý þarttýr.

2. Ortaklýk paylarý ve haklarý
a) Ortaklýk payýnýn ve haklarýnýn korunmasý
MADDE 140 - (1) Devrolunan þirketin ortaklarýnýn, mevcut ortaklýk paylarýný ve haklarýný kar-

þýlayacak deðerde, devralan þirketin paylarý ve haklarý üzerinde istemde bulunma haklarý vardýr. Bu
istem hakký, birleþmeye katýlan þirketlerin malvarlýklarýnýn deðeri, oy haklarýnýn daðýlýmý ve önem
taþýyan diðer hususlar dikkate alýnarak hesaplanýr.

(2) Ortaklýk paylarýnýn deðiþim oranlarý belirlenirken, devrolunan þirketin ortalarýna tahsis olu-
nan ortaklýk paylarýnýn gerçek deðerlerinin onda birini aþmamasý þartýyla, bir denkleþtirme ödenme-
si öngörülebilir.

(3) Devrolunan þirketin oydan yoksun paylarýna sahip ortaklarýna ayný deðerde, oydan yoksun
veya oy hakkýný haiz paylar verilir.

(4) Devrolunan þirkette mevcut bulunan paylara baðlý imtiyaz haklarý karþýlýðýnda, devralan
þirkette eþdeðerde haklar veya uygun bir karþýlýk verilir.

(5) Devralan þirket, devrolunan þirketin intifa senedi sahiplerine, eþdeðerli haklar tanýmak veya
intifa senetlerini, birleþme sözleþmesinin yapýldýðý tarihteki gerçek deðeriyle satýn almak zorundadýr.

b) Ayrýlma akçesi
MADDE 141 - (1) Birleþmeye katýlan þirketler, birleþme sözleþmesinde, ortaklara, devralan

þirkette, pay ve ortaklýk haklarýnýn iktisabý ile iktisap olunacak þirket paylarýnýn gerçek deðerine
denk gelen bir ayrýlma akçesi arasýnda seçim yapma hakký tanýyabilirler.
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(2) Birleþmeye katýlan þirketler birleþme sözleþmesinde, sadece ayrýlma akçesinin verilmesini
öngörebilirler.

3. Sermaye artýrýmý, yeni kuruluþ ve ara bilânço

a) Sermaye artýrýmý

MADDE 142 - (1) Devralma yoluyla birleþmede, devralan þirket, sermayesini, devrolunan þir-
ketin ortaklarýnýn haklarýnýn korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, artýrmak zorundadýr.

(2) Birleþmede, aynî sermaye konulmasýna iliþkin düzenlemelerle, halka açýk anonim þirketler-
de, yeni paylarýn halka arzýna dair hükümler, Sermaye Piyasasý Kurulu kaydýna alýnmasýna iliþkin
olanlar müstesna, uygulanmaz.

b) Yeni kuruluþ

MADDE 143 - (1) Yeni kuruluþ yolu ile birleþmede, bu Kanun ile 24/4/1969 tarihli ve 1163
sayýlý Kooperatifler Kanununun, aynî sermaye konulmasýna dair düzenlemeleri ve asgarî ortak sa-
yýsýna iliþkin hükümleri dýþýndaki maddeleri yeni þirketin kuruluþuna uygulanýr.

c) Ara bilânço

MADDE 144 - (1) Birleþme sözleþmesinin imzalandýðý tarih ile bilânço günü arasýnda altý ay-
dan fazla zaman geçmiþse veya son bilânçonun çýkarýlmasýndan sonra, birleþmeye katýlan þirketle-
rin malvarlýklarýnda önemli deðiþiklikler meydana gelmiþse, birleþmeye katýlan þirketler bir ara
bilânço çýkarmak zorundadýr.

(2) Aþaðýdaki hükümler saklý olmak kaydý ile, ara bilânçoya yýllýk bilânçoya iliþkin hüküm ve
ilkeler uygulanýr. Ara bilânço için;

a) Fizikî envanter çýkarýlmasý gerekli deðildir;

b) Son bilânçoda kabul edilen deðerlemeler, sadece ticarî defterdeki hareketler ölçüsünde de-
ðiþtirilir; amortismanlar, deðer düzeltmeleri ve karþýlýklar ile ticarî defterlerden anlaþýlmayan iþlet-
me için önemli deðer deðiþiklikleri de dikkate alýnýr.

4. Birleþme sözleþmesi, birleþme raporu ve denetleme

a) Birleþme sözleþmesi

aa) Birleþme sözleþmesinin yapýlmasý

MADDE 145 - (1) Birleþme sözleþmesi yazýlý þekilde yapýlýr. Sözleþme, birleþmeye katýlan þir-
ketlerin, yönetim organlarýnca imzalanýr ve genel kurullarý tarafýndan onaylanýr.

bb) Birleþme sözleþmesinin içeriði

MADDE 146 - (1) Birleþme sözleþmesinin;

a) Birleþmeye katýlan þirketlerin ticaret unvanlarýný, hukukî türlerini, merkezlerini; yeni kuru-
luþ yolu ile birleþme hâlinde, yeni þirketin türünü, ticaret unvanýný ve merkezini;

b) Þirket paylarýnýn deðiþim oranýný, öngörülmüþse denkleþtirme tutarýný; devrolunan þirketin
ortaklarýnýn, devralan þirketteki paylarýna ve haklarýna iliþkin açýklamalarý;

c) Devralan þirketin, imtiyazlý ve oydan yoksun paylarýn sahipleriyle intifa senedi sahiplerine
tanýdýðý haklarý;

d) Þirket paylarýnýn deðiþtirilmesinin þeklini;
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e) Birleþmeyle iktisap edilen paylarýn, devralan veya yeni kurulan þirketin bilânço kârýna hak
kazandýðý tarihi ve bu isteme iliþkin bütün özellikleri;

f) Gereðinde 141 inci madde uyarýnca ayrýlma akçesini;

g) Devrolunan þirketin iþlem ve eylemlerinin devralan þirketin hesabýna yapýlmýþ sayýlacaðý ta-
rihi;

h) Yönetim organlarýna ve yönetici ortaklara tanýnan özel yararlarý;

i) Gereðinde sýnýrsýz sorumlu ortaklarýn isimlerini;

içermesi zorunludur.

b) Birleþme raporu
MADDE 147 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerin yönetim organlarý, ayrý ayrý veya birlikte, bir-

leþme hakkýnda bir rapor hazýrlarlar.

(2) Raporda;

a) Birleþmenin amacý ve sonuçlarý;

b) Birleþme sözleþmesi;

c) Þirket paylarýnýn deðiþim oraný ve öngörülmüþse denkleþtirme akçesi; devrolunan þirketle-
rin ortaklarýna devralan þirket nezdinde tanýnan ortaklýk haklarý;

d) Gereðinde ayrýlma akçesinin tutarý ve þirket pay ve ortaklýk haklarý yerine ayrýlma akçesi ve-
rilmesinin sebepleri;

e) Deðiþim oranýnýn belirlenmesi yönünden paylarýn deðerlemesine iliþkin özellikler;

f) Gereðinde devralan þirket tarafýndan yapýlacak artýrýmýn miktarý;

g) Öngörülmüþse, devrolunan þirketin ortaklarýna, birleþme dolayýsýyla yüklenecek olan, ek
ödeme ve diðer kiþisel edim yükümlülükleri ile kiþisel sorumluluklar hakkýnda bilgi;

h) Deðiþik türdeki þirketlerin birleþmelerinde, yeni tür dolayýsýyla ortaklara düþen yükümlülükler;

i) Birleþmenin, birleþmeye katýlan þirketlerin iþçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sos-
yal plânýn içeriði;

j) Birleþmenin, birleþmeye katýlan þirketlerin alacaklýlarý üzerindeki etkileri;

k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alýnan onaylar,

hukukî ve ekonomik yönden açýklanýr ve gerekçeleri belirtilir.

(3) Yeni kuruluþ yoluyla birleþmede birleþme raporuna yeni þirketin sözleþmesinin de eklen-
mesi þarttýr.

(4) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde, küçük ölçekli þirketler birleþme raporunun düzenlen-
mesinden vazgeçebilirler.

c) Birleþme sözleþmesinin ve birleþme raporunun denetlenmesi
MADDE 148 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerin; birleþme sözleþmesini, birleþme raporunu ve

birleþmeye esas oluþturan bilânçoyu, bu konuda uzman olan bir iþlem denetçisine denetlettirmeleri
þarttýr.

(2) Birleþmeye katýlan þirketler, birleþmeyi denetleyecek iþlem denetçisine amaca yardýmcý
olacak her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadýr.
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(3) Ýþlem denetçisi denetleme raporunda;
a) Devralan þirket tarafýndan yapýlmasý öngörülen sermaye artýrýmýnýn, devrolunan þirketin or-

taklarýnýn haklarýný korumaya yeterli bulunup bulunmadýðý;
b) Deðiþim oranýnýn ve ayrýlma akçesinin adil olup olmadýðý;
c) Deðiþim oranýnýn hangi yönteme göre hesaplandýðý; en az üç farklý genel kabul gören yön-

tem ile karþýlaþtýrma yapýlarak, uygulanan yöntemin adil olduðu;
d) Diðer genel kabul gören yöntemlere göre hangi deðerlerin ortaya çýkabileceði;
e) Denkleþtirme varsa, bunun uygun olup olmadýðý;
f) Deðiþim oranýnýn hesaplanmasý yönünden paylarýn deðerlendirilmesinde dikkate alýnan özel-

likler;
hususunda inceleme yapýp görüþ açýklamakla yükümlüdürler.
(4) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde, küçük ölçekli þirketler denetlemeden vazgeçebilirler.
5. Ýnceleme hakký ve malvarlýðýnda deðiþiklikler
a) Ýnceleme hakký
MADDE 149 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerden her biri, merkezleriyle þubelerinde ve hal-

ka açýk anonim þirketler ise Sermaye Piyasasý Kurulunun öngöreceði yerlerde, genel kurul kararýn-
dan önceki otuz gün içinde,

a) Birleþme sözleþmesini,
b) Birleþme raporunu,
c) Denetleme raporunu,
d) Son üç yýlýn yýlsonu finansal tablolarýyla yýllýk faaliyet raporlarýný, gereðinde ara bilânçola-

rýný,
ortaklarýn, intifa senedi sahipleriyle þirket tarafýndan ihraç edilmiþ bulunan menkul kýymet ha-

millerinin, menfaati bulunan kiþilerin ve diðer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bun-
lar ilgili sermaye þirketlerinin internet sitelerinde de yayýnlanýr.

(2) Ortaklar ile birinci fýkrada sayýlan kiþiler, ayný fýkrada anýlan belgelerin suretlerinin ve var-
sa basýlý þekillerinin kendilerine verilmesini isteyebilirler. Bunlar için, herhangi bir bedel veya gi-
der karþýlýðý istenilemez.

(3) Birleþmeye katýlan þirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýnlanan ve
internet sitelerine de konulan ilânda, inceleme yapma hakkýna iþaret eder.

(4) Birleþmeye katýlan her þirket, birinci fýkrada anýlan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve
nerelerde incelemeye hazýr tutulduklarýný, tevdiden en az üç iþ günü önce, Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesi ile þirket sözleþmesinde öngörülen gazetelerde ve sermaye þirketleri de internet sitelerinde
ilân eder.

(5) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde, küçük ölçekli þirketler inceleme hakkýnýn kullanýlma-
sýndan vazgeçebilirler.

b) Malvarlýðýndaki deðiþikliklerle ilgili bilgiler
MADDE 150 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerden birinin aktif veya pasif varlýklarýnda, birleþ-

me sözleþmesinin imzasý tarihiyle, bu sözleþmenin genel kurulda onaya sunulacaðý tarih arasýnda,
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önemli deðiþiklik meydana gelmiþse, yönetim organý, bu durumu kendi genel kuruluna ve birleþme-
ye katýlan diðer þirketlerin yönetim organlarýna yazýlý olarak bildirir.

(2) Birleþmeye katýlan tüm þirketlerin yönetim organlarý, bu durumda birleþme sözleþmesinin
deðiþtirilmesine veya birleþmeden vazgeçmeye gerek olup olmadýðýný incelerler; böyle bir sonuca
vardýklarý takdirde, onaya sunma önerisi geri çekilir. Diðer hâlde, yönetim organý genel kurulda, bir-
leþme sözleþmesinde uyarlamaya gerek bulunmadýðýnýn gerekçesini açýklar.

c) Birleþme kararý

MADDE 151 - (1) Yönetim organý, genel kurula birleþme sözleþmesini sunar. Birleþme söz-
leþmesi genel kurulda;

a) Bu Kanunun 421 inci maddesinin beþinci fýkrasýnýn (b) bendi saklý olmak üzere, anonim ve
sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde, esas veya çýkarýlmýþ sermayenin çoðunluðunu
temsil etmesi þartýyla, genel kurulda mevcut bulunan oylarýn dörtte üçüyle;

b) Bir kooperatif tarafýndan devralýnacak sermaye þirketlerinde, sermayenin çoðunluðunu tem-
sil etmesi þartýyla, genel kurulda mevcut bulunan oylarýn dörtte üçüyle;

c) Limited þirketlerde, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip bulunmalarý
þartýyla, tüm ortaklarýn dörtte üçünün oylarýyla;

d) Kooperatiflerde, verilen oylarýn üçte ikisinin çoðunluðuyla; ana sözleþmede ek ödeme ve
baþka edim yükümlülükleri ya da sýnýrsýz sorumluluk kabul edilmiþ veya bunlar mevcut olup da ge-
niþletilmiþse kooperatife kayýtlý tüm ortaklarýn dörtte üçünün kararýyla,

onaylanmalýdýr.

(2) Kollektif ve komandit þirketlerde birleþme sözleþmesinin oy birliðiyle onaylanmasý gerekir.
Ancak, þirket sözleþmesinde birleþme sözleþmesinin bütün ortaklarýn dörtte üçünün kararýyla onay-
lanmasý öngörülebilir.

(3) Bir sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketin, baþka bir þirketi devralmasý hâlinde, bi-
rinci fýkranýn (a) bendindeki nisaba ek olarak, komanditelerin tamamýnýn birleþmeyi yazýlý olarak
onaylamalarý gereklidir.

(4) Bir limited þirket tarafýndan devralýnan anonim ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit
þirkette, devralma ile ek yükümlülük ve kiþisel edim yükümlülükleri de öngörülüyorsa veya bunlar
mevcut olup da geniþletiliyorsa, bütün ortaklarýn oy birliðine gerek vardýr.

(5) Birleþme sözleþmesi bir ayrýlma akçesini öngörüyorsa bunun, devreden þirket þahýs þirke-
tiyse oy hakkýný haiz ortaklarýnýn, sermaye þirketiyse þirkette mevcut oy haklarýnýn yüzde doksaný-
nýn olumlu oylarýyla onaylanmasý þarttýr.

(6) Birleþme sözleþmesinde devrolunan þirketin iþletme konusunda deðiþiklik öngörülmüþse,
birleþme sözleþmesinin ayrýca, þirket sözleþmesinin deðiþtirilmesi için gerekli nisapla onaylanmýþ
olmasý zorunludur.

6. Kesinleþmeye iliþkin hükümler

a) Ticaret siciline tescil

MADDE 152 - (1) Birleþmeye katýlan þirketler tarafýndan birleþme kararý alýnýr alýnmaz, yöne-
tim organlarý, birleþmenin tescili için ticaret siciline baþvurur.
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(2) Devralan þirket, birleþmenin gereði olarak sermayesini artýrmýþsa, ek olarak esas sözleþme
deðiþiklikleri de ticaret siciline sunulur.

(3) Devrolunan þirket, birleþmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder.

b) Hukukî sonuçlar
MADDE 153 - (1) Birleþme, birleþmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanýr. Tescil

anýnda, devrolunan þirketin bütün aktif ve pasifi kendiliðinden devralan þirkete geçer.

(2) Devrolunan þirketin ortaklarý devralan þirketin ortaðý olur. Ancak bu sonuç, devralan þirke-
tin kendi adýna fakat bu þirket hesabýna hareket eden kiþinin elinde bulunan paylar ile devrolunan þir-
ketin kendi adýna fakat bu þirket hesabýna hareket eden kiþinin elinde bulunan paylar için doðmaz.

(3) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanun hükümleri saklýdýr.

c) Ýlân
MADDE 154 - (1) Birleþme kararý, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur.
7. Sermaye þirketlerinin kolaylaþtýrýlmýþ þekilde birleþmesi
a) Uygulama alaný
MADDE 155 - (1) a) Devralan sermaye þirketi devrolunan sermaye þirketinin oy hakký veren

bütün paylarýna veya,

b) Bir þirket ya da bir gerçek kiþi veya kanun yahut sözleþme dolayýsýyla baðlý bulunan kiþi
gruplarý, birleþmeye katýlan sermaye þirketlerinin oy hakký veren tüm paylarýna

sahiplerse sermaye þirketleri kolaylaþtýrýlmýþ düzene göre birleþebilirler.

(2) Devralan sermaye þirketi devrolunan sermaye þirketinin tüm paylarýna deðil de, en az oy
hakký veren paylarýnýn yüzde doksanýna sahipse, azýnlýkta kalan paysahiplerine;

a) Devralan þirkette þirket paylarý yanýnda 141 inci maddeye göre þirket paylarýnýn gerçek de-
ðerine denk gelen bir karþýlýk verilmesi tercihinin önerilmesi ve

b) Birleþmeden ek ödeme, herhangi bir kiþisel edim yükümlülüðü ve kiþisel sorumluluk doð-
mamasý,

hâlinde birleþme kolaylaþtýrýlmýþ þartlarda gerçekleþebilir.

b) Kolaylýklar
MADDE 156 - (1) Birleþmeye katýlan ve 155 inci maddenin birinci fýkrasýnda öngörülen þart-

lara uyan sermaye þirketleri, birleþme sözleþmesinde, 146 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ve (f)
ilâ (i) bentlerinde gösterilmiþ bulunan kayýtlara yer verirler. Bu sermaye þirketleri, 147 nci madde-
de öngörülen birleþme raporunu düzenlemeye, 148 inci maddede yer alan birleþme sözleþmesini de-
netletme hakký ile 149 uncu maddede düzenlenen inceleme hakkýný saðlamakla yükümlü olmadýk-
larý gibi, birleþme sözleþmesini 151 inci madde uyarýnca genel kurulun onayýna da sunmayabilirler.

(2) Birleþmeye katýlan ve 155 inci maddenin ikinci fýkrasýnda öngörülen þartlara uyan serma-
ye þirketleri, birleþme sözleþmesinde, sadece, 147 nci maddenin ikinci fýkrasýnýn (a), (b) ve (f) ilâ
(i) bentlerinde gösterilmiþ bulunan kayýtlara yer verirler. Bu þirketler 147 nci maddede öngörülen
birleþme raporunu düzenlemeye ve birleþme sözleþmesini 151 inci madde gereðince genel kurula
sunmaya da zorunlu deðillerdir. 149 uncu maddede öngörülen inceleme hakkýnýn, birleþmenin tes-
cili için ticaret siciline yapýlan baþvurudan otuz gün önce saðlanmýþ olmasý gerekir.
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8. Alacaklýlarýn ve çalýþanlarýn korunmasý
a) Alacaklarýn teminat altýna alýnmasý
MADDE 157 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerin alacaklýlarý birleþmenin hukuken geçerlilik

kazanmasýndan itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan þirket bunlarýn alacaklarýný te-
minat altýna alýr.

(2) Birleþmeye katýlan þirketler; alacaklýlarýna, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajý ellibi-
nin üstünde olan yurt düzeyinde daðýtýmý yapýlan üç gazetede yediþer gün aralýklarla üç defa yapa-
caklarý ilânla ve ayrýca internet sitelerine konulacak ilânla haklarýný bildirirler. Ýþlem denetçisi, bir-
leþmeye katýlan þirketlerin serbest malvarlýklarýnýn, ödenmesine yetmeyeceði bilinen bir alacaklarý
bulunmadýðýný veya böyle bir alacak istemi beklenmediðini doðruladýðý takdirde ilân yükümlülüðü
ortadan kalkar.

(3) Devralan þirket alacaðýn birleþme dolayýsýyla tehlikeye düþmediðini bir iþlem denetçisi ra-
poruyla ispat ederse, teminat verme yükümlülüðü ortadan kalkar.

(4) Diðer alacaklýlarýn zarara uðramayacaklarýnýn anlaþýlmasý hâlinde, yükümlü þirket teminat
göstermek yerine borcu ödeyebilir.

b) Ortaklarýn kiþisel sorumluluklarý ve iþ iliþkilerinin geçmesi
MADDE 158 - (1) Devrolunan þirketin borçlarýndan birleþmeden önce sorumlu olan ortaklarýn

sorumluluklarý birleþmeden sonra da devam eder. Þu þartla ki, bu borçlar birleþme kararýnýn ilânýn-
dan önce doðmuþ olmalý veya borçlarý doðuran sebepler bu tarihten önce oluþmuþ bulunmalýdýr.

(2) Devrolunan þirketin borçlarýndan doðan, ortaklarýn kiþisel sorumluluðuna iliþkin istemler,
birleþme kararýnýn ilâný tarihinden itibaren üç yýl geçince zamanaþýmýna uðrar. Alacak ilân tarihin-
den sonra muaccel olursa, zamanaþýmý süresi muacceliyet tarihinden baþlar. Bu sýnýrlama, devralan
þirketin borçlarý dolayýsýyla þahsen sorumlu olan ortaklarýn sorumluluklarýna uygulanmaz.

(3) Kamuya arz edilmiþ olan tahvil ve diðer borç senetlerinde sorumluluk itfa tarihine kadar
devam eder; meðerki, izahname baþka bir düzenleme içersin.

(4) Ýþ iliþkileri hakkýnda 178 inci madde hükmü uygulanýr.
III - Bölünme
1. Genel hükümler
a) Ýlke
MADDE 159 - (1) Bir þirket tam veya kýsmî bölünebilir.
a) Tam bölünmede, þirketin tüm malvarlýðý bölümlere ayrýlýr ve diðer þirketlere devrolunur. Bö-

lünen þirketin ortaklarý, devralan þirketlerin paylarýný ve haklarýný iktisap ederler. Tam bölünüp dev-
rolunan þirket sona erer ve unvaný ticaret sicilinden silinir.

b) Kýsmî bölünmede, bir þirketin malvarlýðýnýn bir veya birden fazla bölümü diðer þirketlere
devrolunur. Bölünen þirketin ortaklarý, devralan þirketlerin paylarýný ve haklarýný iktisap ederler ve-
ya bölünen þirket, devredilen malvarlýðý bölümlerinin karþýlýðýnda devralan þirketlerdeki paylarý ve
haklarý elde ederek yavru þirketini oluþturur.

b) Geçerli bölünmeler
MADDE 160 - (1) Sermaye þirketleri ve kooperatifler sermaye þirketlerine ve kooperatiflere

bölünebilirler.
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c) Þirket paylarýnýn ve haklarýnýn korunmasý
MADDE 161 - (1) Tam ve kýsmî bölünmede þirket paylarý ve haklarý 140 ýncý madde uyarýn-

ca korunur.
(2) Devreden þirketin ortaklarýna,
a) Bölünmeye katýlan tüm þirketlerde, mevcut paylarý oranýnda þirket paylarý veya
b) Bölünmeye katýlan bazý veya tüm þirketlerde, mevcut paylarýnýn oranýna göre deðiþik oran-

da þirket paylarý,
tahsis edilebilir. (a) bendindeki bölünme “oranlarýn korunduðu”, (b) bendindeki bölünme ise

“oranlarýn korunmadýðý bölünme”dir.
2. Bölünmenin uygulanmasýna iliþkin hükümler
a) Sermayenin azaltýlmasý
MADDE 162 - (1) Bölünme sebebiyle devreden þirketin sermayesinin azaltýlmasý hâlinde 473,

474 ve 592 nci maddeler ile kooperatiflerde Kooperatifler Kanununun 98 inci maddesine dayanýla-
rak bu Kanunun 473 ve 474 üncü maddeleri uygulanmaz.

b) Sermaye artýrýmý
MADDE 163 - (1) Devralan þirket sermayesini, devreden þirketin ortaklarýnýn haklarýný koru-

yacak miktarda artýrýr.
(2) Bölünmede, aynî sermaye konulmasýna iliþkin hükümler uygulanmaz. Bölünme sebebiyle,

kayýtlý sermaye sisteminde müsait olmasa bile, tavan deðiþtirilmeden sermaye artýrýlabilir.
c) Yeni kuruluþ
MADDE 164 - (1) Bölünme çerçevesinde yeni bir þirketin kurulmasýna bu Kanun ile Koope-

ratifler Kanununun kuruluþa iliþkin hükümleri uygulanýr. Sermaye þirketlerinin kurulmasýnda, ku-
rucularýn asgarî sayýsýna ve aynî sermaye konulmasýna iliþkin hükümler uygulanmaz.

d) Ara bilânço
MADDE 165 - (1) Bilânço günüyle, bölünme sözleþmesinin imzasý veya bölünme plânýnýn dü-

zenlenmesi tarihi arasýnda altý aydan fazla bir zaman bulunduðu veya son bilânçonun çýkarýlmasýn-
dan itibaren, bölünmeye katýlan þirketlerin malvarlýklarýnda önemli deðiþiklikler meydana gelmiþ
olduðu takdirde, bir ara bilânço çýkarýlýr.

(2) Bu fýkranýn (a) ve (b) bentlerinde öngörülen hükümler saklý kalmak kaydýyla, ara bilânço-
ya yýllýk bilânçoya iliþkin hüküm ve standartlar uygulanýr. Ara bilânço için;

a) Fizikî envanter çýkarýlmasý gerekli deðildir;
b) Son bilânçoda kabul edilmiþ bulunan deðerlemeler, sadece ticarî defterlerdeki hareketler öl-

çüsünde deðiþtirilir; amortismanlar, deðer düzeltmeleri ve karþýlýklar ile ticarî defterlerden anlaþýl-
mayan iþletme için önemli deðer deðiþiklikleri de dikkate alýnýr.

3. Bölünme belgelerini denetleme ve inceleme hakký
a) Bölünme sözleþmesi ve bölünme plâný
aa) Genel olarak
MADDE 166 - (1) Bir þirket bölünme yoluyla, malvarlýðýnýn bölümlerini var olan þirketlere dev-

redecekse, bölünmeye katýlan þirketlerin yönetim organlarý tarafýndan bir bölünme sözleþmesi yapýlýr.
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(2) Bir þirket, bölünme yoluyla, malvarlýðýnýn bölümlerini, yeni kurulacak þirketlere devrede-
cekse, yönetim organý bir bölünme plâný düzenler.

(3) Hem bölünme sözleþmesinin hem de bölünme plânýnýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve bunlarýn
genel kurul tarafýndan 173 üncü madde hükümlerine göre onaylanmasý þarttýr.

bb) Bölünme sözleþmesinin ve bölünme plânýnýn içeriði
MADDE 167 - (1) Bölünme sözleþmesi ve bölünme plâný özellikle;
a) Bölünmeye katýlan þirketlerin ticaret unvanlarýný, merkezlerini ve türlerini;
b) Aktif ve pasif malvarlýðý konularýnýn devir amacýyla bölümlere ayrýlmasýný ve tahsisini; açýk

tanýmlamayla, bu bölümlere iliþkin envanteri; taþýnmazlarý, kýymetli evraký ve maddî olmayan mal-
varlýðýný teker teker gösteren listeyi;

c) Paylarýn deðiþim oranýný ve gereðinde ödenecek denkleþtirme tutarýný ve devreden þirketin
ortaklarýnýn, devralan þirketteki ortaklýk haklarýna iliþkin açýklamalarý;

d) Devralan þirketin; intifa senedi, oydan yoksun pay ve özel hak sahiplerine tahsis ettiði hak-
larý;

e) Þirket paylarýnýn deðiþim tarzlarýný;
f) Þirket paylarýnýn bilânço kârýna hangi tarihten itibaren hak kazanacaklarýný ve bu istem hak-

kýnýn özelliklerini;
g) Devreden þirketin iþlemlerinin hangi tarihten itibaren devralan þirketin hesabýna yapýlmýþ

kabul edildiðini;
h) Yönetim organlarýnýn üyelerine, müdürlere, yönetim hakkýna sahip kiþilere ve denetçilere ta-

nýnan özel menfaatleri;
i) Bölünme sonucu devralan þirketlere geçen iþ iliþkilerinin listesini
içerir.
b) Bölünmenin dýþýnda kalan malvarlýðý
MADDE 168 - (1) Bölünme sözleþmesinde veya bölünme plânýnda tahsisi yapýlmayan malvar-

lýðý konularý üzerinde;
a) Tam bölünmede, devralan tüm þirketlerin, bölünme sözleþmesi veya plânýna göre kendileri-

ne geçen net aktif malvarlýðýnýn oranýna göre, devralan tüm þirketlere paylý mülkiyet hakký düþer.
b) Kýsmî bölünmede söz konusu malvarlýðý, devreden þirkette kalýr.
(2) Birinci fýkra hükmü kýyas yoluyla alacaklara ve maddî olmayan malvarlýðý haklarýna da uy-

gulanýr.
(3) Tam bölünmeye katýlan þirketler, bölünme sözleþmesi veya bölünme plânýna göre herhan-

gi bir þirkete tahsis edilmeyen borçlardan müteselsilen sorumludurlar.
c) Bölünme raporu
aa) Ýçerik
MADDE 169 - (1) Bölünmeye katýlan þirketlerin yönetim organlarý, bölünme hakkýnda ayrý ra-

por hazýrlarlar; ortak rapor da geçerlidir.
(2) Rapor;
a) Bölünmenin amacýný ve sonuçlarýný;
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b) Bölünme sözleþmesini veya bölünme plânýný;

c) Paylarýn deðiþim oranlarýný ve gereðinde ödenecek denkleþtirme tutarýný, özellikle devreden
þirketin ortaklarýnýn devralan þirketteki haklarýna iliþkin açýklamalarý;

d) Deðiþim oranýnýn saptanmasýnda, paylarýn deðerlemesine iliþkin özellikleri;

e) Gereðinde, bölünme dolayýsýyla ortaklar için doðacak olan ek ödeme yükümlülüklerini, di-
ðer kiþisel edim yükümlülüklerini ve sýnýrsýz sorumluluðu;

f) Bölünmeye katýlan þirketlerin türlerinin farklý olmasý hâlinde, ortaklarýn yeni tür sebebiyle
söz konusu olan yükümlülüklerini;

g) Bölünmenin iþçiler üzerindeki etkileri ile içeriðini; varsa sosyal plânýn içeriðini;

h) Bölünmenin, bölünmeye katýlan þirketlerin alacaklýlarý üzerindeki etkilerini;

hukukî ve ekonomik yönleri ile açýklar ve gerekçelerini gösterir.

(3) Yeni kuruluþun varlýðý hâlinde, bölünme plânýna yeni þirketin sözleþmesi de eklenir.

(4) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde küçük ölçekli þirketler bölünme raporunun düzenlenme-
sinden vazgeçebilirler.

bb) Bölünme sözleþmesinin veya bölünme plânýnýn ve bölünme raporunun denetlenmesi
MADDE 170 - (1) Bölünme sözleþmesinin veya bölünme plânýnýn denetlenmesine 148 inci

madde hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.

d) Ýnceleme hakký
MADDE 171 - (1) Bölünmeye katýlan þirketlerden her biri, genel kurulun kararýndan iki ay ön-

ce, merkezlerinde, halka açýk anonim þirketler ayrýca Sermaye Piyasasý Kurulunun uygun gördüðü
yerlerde;

a) Bölünme sözleþmesini veya bölünme plânýný,

b) Bölünme raporunu,

c) Denetleme raporunu,

d) Son üç yýlýn finansal tablolarý ile faaliyet raporlarýný ve varsa ara bilânçolarý,

bölünmeye katýlan þirketlerin ortaklarýnýn incelemesine sunar.

(2) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde küçük ölçekli þirketler birinci fýkrada öngörülen incele-
me hakkýndan vazgeçebilirler.

(3) Ortaklar, bölünmeye katýlan þirketlerden, birinci fýkrada sayýlan belgelerin kopyalarýnýn
kendilerine verilmesini isteyebilirler. Suretler için bedel veya herhangi bir gider karþýlýðý istenemez.

(4) Bölünmeye katýlan þirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye þirket-
leri ayrýca internet sitesinde, inceleme yapma haklarýna iþaret eden bir ilân yayýnlarlar.

e) Malvarlýðýndaki deðiþikliklerle ilgili bilgiler
MADDE 172 - (1) Bölünmeye katýlan þirketlerin malvarlýklarýnda meydana gelen deðiþiklik-

lere 150 nci madde kýyas yoluyla uygulanýr.

4. Bölünme kararý
MADDE 173 - (1) 175 inci maddede öngörülen teminatýn saðlanmasýndan sonra, bölünmeye ka-

týlan þirketlerin yönetim organlarý, bölünme sözleþmesini veya bölünme plânýný genel kurula sunar.



---- 1013 ----

9.t.durak-96-kom.kab.met. 34/35

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(2) Onama kararý 151 inci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü ve altýncý fýkralarýnda öngörü-
len nisaplara uyularak alýnýr.

(3) Oranýn korunmadýðý bölünmede onama kararý, devreden þirkette oy hakkýný haiz ortaklarýn
en az yüzde doksanýyla alýnýr.

5. Korunmaya iliþkin hükümler
a) Alacaklýlarýn korunmasý
aa) Çaðrý
MADDE 174 - (1) Bölünmeye katýlan þirketlerin alacaklýlarý, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesin-

de, tirajý ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde daðýtýmý yapýlan en az üç gazetede yediþer gün
aralýklarla üç defa yapýlacak ilânla ve sermaye þirketlerinde ayrýca internet sitesine de konulacak
ilânla, alacaklarýný bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çaðrýlýrlar.

bb) Alacaklarýn teminat altýna alýnmasý
MADDE 175 - (1) Bölünmeye katýlan þirketler, 174 üncü maddede öngörülen ilânlarýn yayýmý

tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklýlarýn alacaklarýný teminat altýna almak zo-
rundadýrlar.

(2) Bölünme ile, alacaklýlarýn alacaklarýnýn tehlikeye düþmediðinin, bir iþlem denetçisinin ra-
poruyla ispatý hâlinde, teminat altýna almak yükümü ortadan kalkar.

(3) Diðer alacaklýlarýn zarara uðramayacaklarýnýn anlaþýlmasý hâlinde, þirket, teminat göster-
mek yerine borcu ödeyebilir.

b) Sorumluluk
aa) Bölünmeye katýlan þirketlerin ikinci derecede sorumluluðu
MADDE 176 - (1) Bölünme sözleþmesi veya bölünme plânýyla kendisine borç tahsis edilen

þirket, bu suretle birinci derecede sorumlu bulunan þirket, alacaklýlarýn alacaklarýný ifa etmezse, bö-
lünmeye katýlan diðer þirketler, ikinci derecede sorumlu þirketler, müteselsilen sorumlu olurlar.

(2) Ýkinci derecede sorumlu olan þirketlerin takip edilebilmeleri için, alacaðýn teminat altýna
alýnmamýþ ve birinci derecede sorumlu þirketin,

a) Ýflâs etmiþ,
b) Konkordato süresi almýþ,
c) Aleyhinde yapýlan bir icra takibinde kesin aciz vesikasý alýnmasýnýn þartlarý doðmuþ,
d) Merkezi yurt dýþýna taþýnmýþ ve artýk Türkiye’de takip edilemez duruma gelmiþ veya
e) Yurt dýþýndaki merkezinin yeri deðiþtirilmiþ ve bu sebeple hukuken takibi önemli derecede

güçleþmiþ
olmasý gerekir.
bb) Ortaklarýn kiþisel sorumluluðu
MADDE 177 - (1) Ortaklarýn kiþisel sorumluluklarý hakkýnda 158 inci madde hükmü uygulanýr.
6. Ýþ iliþkilerinin geçmesi
MADDE 178 - (1) Tam veya kýsmî bölünmede, iþçilerle yapýlan hizmet sözleþmeleri, iþçi iti-

raz etmediði takdirde, devir gününe kadar bu sözleþmeden doðan bütün hak ve borçlarla devralana
geçer.
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(2) Ýþçi itiraz ederse, hizmet sözleþmesi kanunî iþten çýkarma süresinin sonunda sona erer; dev-
ralan ve iþçi o tarihe kadar sözleþmeyi yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Eski iþveren ile devralan, iþçinin bölünmeden evvel muaccel olmuþ alacaklarý ile hizmet
sözleþmesinin normal olarak sona ereceði veya iþçinin itirazý sebebiyle sona erdiði tarihe kadar ge-
çen sürede muaccel olacak alacaklarýndan müteselsilen sorumludur.

(4) Aksi kararlaþtýrýlmadýkça veya hâlin gereðinden anlaþýlmadýkça, iþveren hizmet sözleþme-
sinden doðan haklarý üçüncü bir kiþiye devredemez.

(5) Ýþçiler muaccel olan ve birinci fýkrada öngörüldüðü þekilde muaccel olacak alacaklarýnýn
teminat altýna alýnmasýný isteyebilirler.

(6) Devreden þirketin bölünmeden önce þirket borçlarýndan dolayý sorumlu olan ortaklarý, hiz-
met sözleþmesinden doðan ve intikal gününe kadar muaccel olan borçlarla, hizmet sözleþmesi nor-
mal olarak sona ermiþ olsaydý muaccel hâle gelecek olan veya iþçinin itirazý sebebiyle hizmet söz-
leþmesinin sona erdiði ana kadar doðacak olan borçlardan müteselsilen sorumlu olmakta devam
ederler.

7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik

MADDE 179 - (1) Bölünme onaylanýnca, yönetim organý bölünmenin tescilini ister.

(2) Kýsmî bölünme sebebiyle devreden þirketin sermayesinin azaltýlmasý gerekiyorsa buna iliþ-
kin esas sözleþme deðiþikliði de tescil ettirilir.

(3) Tam bölünme hâlinde devreden þirket ticaret siciline tescil ile birlikte infisah eder.

(4) Bölünme ticaret siciline tescille geçerlilik kazanýr. Tescil ile tescil anýnda envanterde yer
alan bütün aktifler ve pasifler devralan þirketlere geçer.

IV - Tür Deðiþtirme

1. Genel hükümler

a) Ýlke

MADDE 180 - (1) Bir þirket hukukî þeklini deðiþtirebilir. Yeni türe dönüþtürülen þirket eskisi-
nin devamýdýr.

b) Geçerli tür deðiþtirmeler

MADDE 181 - (1) a) Bir sermaye þirketi;

1) Baþka türde bir sermaye þirketine;

2) Bir kooperatife;

b) Bir kollektif þirket;

1) Bir sermaye þirketine;

2) Bir kooperatife;

3) Bir komandit þirkete;

c) Bir komandit þirket;

1) Bir sermaye þirketine;

2) Bir kooperatife;
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3) Bir kollektif þirkete;

d) Bir kooperatif bir sermaye þirketine

dönüþebilir.

c) Kollektif ve komandit þirketlerin tür deðiþtirmelerine iliþkin özel düzenleme
MADDE 182 - (1) Bir kollektif þirket bir komandit þirkete;
a) Kollektif þirkete bir komanditerin girmesi;

b) Bir ortaðýn komanditer olmasý;

hâlinde dönüþebilir.

(2) Bir komandit þirket kollektif þirkete;

a) Tüm komanditerlerin þirketten çýkmasý,

b) Tüm komanditerlerin komandite olmasý

suretiyle dönüþebilir.

(3) Bir kollektif veya komandit þirketin tek kiþi iþletmesi olarak faaliyetine devam etmesine
iliþkin 257 nci madde hükmü saklýdýr.

(4) Bu madde uyarýnca yapýlacak tür deðiþtirmelerine 180 ilâ 190 ýncý madde hükümleri uygu-
lanmaz.

2. Þirket payýnýn ve haklarýnýn korunmasý
MADDE 183 - (1) Tür deðiþtirmede ortaklarýn þirket paylarý ve haklarý korunur. Oydan yok-

sun paylar için sahiplerine eþit deðerde paylar veya oy hakkýný haiz paylar verilir.

(2) Ýmtiyazlý paylarýn karþýlýðýnda ayný deðerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir.

(3) Ýntifa senetleri karþýlýðýnda ayný deðerde haklar verilir veya tür deðiþtirme plânýnýn düzen-
lendiði tarihte gerçek deðer ödenir.

3. Kuruluþ ve ara bilânço
MADDE 184 - (1) Tür deðiþtirmede, yeni türün kuruluþuna iliþkin hükümler uygulanýr; ancak

sermaye þirketlerinde ortaklarýn asgarî sayýsýna ve aynî sermaye konulmasýna iliþkin hükümler uy-
gulanmaz.

(2) Bilânço günüyle tür deðiþtirme raporunun düzenlendiði tarih arasýnda altý aydan fazla za-
man geçmiþse veya son bilânçonun çýkarýldýðý tarihten itibaren þirketin malvarlýðýnda önemli deði-
þiklikler meydana gelmiþse ara bilânço çýkarýlýr.

(3) Aþaðýdaki hükümler saklý olmak kaydý ile ara bilânçoya yýllýk bilânçoya iliþkin hüküm ve
ilkeler uygulanýr. Ara bilânço için;

a) Fizikî envanter çýkarýlmasý gerekli deðildir;

b) Son bilânçoda kabul edilen deðerlemeler, sadece ticarî defterdeki hareketler ölçüsünde de-
ðiþtirilir; amortismanlar, deðer düzeltmeleri ve karþýlýklar ile ticarî defterlerden anlaþýlmayan iþlet-
me için önemli deðer deðiþiklikleri de dikkate alýnýr.

4. Tür deðiþtirme plâný
MADDE 185 - (1) Yönetim organý bir tür deðiþtirme plâný düzenler. Plân yazýlý þekle ve 189

uncu madde uyarýnca genel kurulun onayýna tâbidir. Tür deðiþtirme plâný;
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a) Þirketin tür deðiþtirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanýný, merkezini ve yeni türe iliþkin
ibareyi,

b) Yeni türün þirket sözleþmesini,
c) Ortaklarýn tür deðiþtirmeden sonra sahip olacaklarý paylarýn sayýsýný, cinsini ve tutarýný ve-

ya tür deðiþtirmeden sonra ortaklarýn paylarýna iliþkin açýklamalarý
içerir.
5. Tür deðiþtirme raporu
MADDE 186 - (1) Yönetim organý tür deðiþtirme hakkýnda yazýlý bir rapor hazýrlar.
(2) Raporda;
a) Tür deðiþtirmenin amacý ve sonuçlarý,
b) Yeni türe iliþkin kuruluþ hükümlerinin yerine getirilmiþ bulunduðu,
c) Yeni þirket sözleþmesi,
d) Tür deðiþtirmeden sonra ortaklarýn sahip olacaklarý paylara dair deðiþim oraný,
e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür deðiþtirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diðer kiþisel edim

yükümlülükleri ve kiþisel sorumluluklar,
f) Ortaklar için yeni tür dolayýsýyla doðan yükümlülükler
hukukî ve ekonomik yönden açýklanýr ve gerekçeleri gösterilir.
(3) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde küçük ölçekli þirketler tür deðiþtirme raporunun düzen-

lenmesinden vazgeçebilirler.
6. Tür deðiþtirme plânýnýn ve tür deðiþtirme raporunun denetlenmesi
MADDE 187 - (1) Þirket, tür deðiþtirme plânýný, tür deðiþtirme raporunu, tür deðiþtirmede esas

alýnan bilânçoyu iþlem denetçisine denetlettirir.
(2) Þirket iþlem denetçisine, yapýlacak denetlemenin amacýna hizmet edebilecek bütün bilgi ve

belgeleri vermek zorundadýr.
(3) Ýþlem denetçisi tür deðiþtirmeye iliþkin þartlarýn gerçekleþip gerçekleþmediðini, bilânçonun

gerçeðe uygun olup olmadýðýný ve tür deðiþtirmeden sonra ortaklarýn hukukî durumlarýnýn korunup
korunmadýðýný incelemek ve deðerlendirmek zorundadýr.

(4) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde küçük ölçekli þirketler denetlemeden vazgeçebilirler.
7. Ýnceleme hakký
MADDE 188 - (1) Þirket;
a) Tür deðiþtirme plânýný,
b) Tür deðiþtirme raporunu,
c) Denetleme raporunu,
d) Son üç yýlýn finansal tablolarýný, varsa ara bilânçoyu, genel kurulda karar alýnmasýndan otuz

gün önce merkezinde ve halka açýk anonim þirketlerde Sermaye Piyasasý Kurulunun istediði yerler-
de ortaklarýn incelemesine sunar.

(2) Ýsteyen ortaklara anýlan belgelerin kopyalarý bedelsiz verilir. Þirket, ortaklarý, uygun bir þe-
kilde inceleme haklarýnýn bulunduðu hususunda bilgilendirir.
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8. Tür deðiþtirme kararý ve tescil
MADDE 189 - (1) Yönetim organý tür deðiþtirme plânýný genel kurula sunar. Tür deðiþtirme

kararý aþaðýdaki nisaplarla alýnýr:
a) Kanunun 421 inci maddesinin beþinci fýkrasýnýn (b) bendi hükmü saklý olmak þartýyla ano-

nim ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde, esas veya çýkarýlmýþ sermayenin üçte iki-
sini karþýlamasý þartýyla, genel kurulda mevcut oylarýn üçte ikisiyle; limited þirkete dönüþtürme
hâlinde, ek ödeme veya kiþisel edim yükümlülüðü doðacaksa tüm ortaklarýn onayýyla;

b) Bir sermaye þirketinin bir kooperatife dönüþmesi hâlinde tüm ortaklarýn onayýyla;
c) Limited þirketlerde, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmalarý þartýyla, ortaklarýn

dörtte üçünün kararýyla;
d) Kooperatiflerde;
1. Ortaklarýn en az üçte ikisinin temsil edilmeleri þartý ile, genel kurulda mevcut oylarýn çoðun-

luðuyla,
2. Ek ödeme, diðer kiþisel edim yükümlülükleri veya kiþisel sorumluluk getiriliyorsa veya bu

yükümlülükler veya sorumluluklar geniþletiliyorsa, kooperatifte kayýtlý ortaklarýnýn üçte ikisinin
olumlu oyuyla,

e) Kollektif ve komandit þirketlerde tür deðiþtirme plâný bütün ortaklarýn oy birliðiyle onanýr.
Ancak, þirket sözleþmesinde ortaklarýn tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararýn alýnabilece-
ði öngörülebilir.

(2) Yönetim organý tür deðiþtirmeyi ve yeni þirketin sözleþmesini tescil ettirir. Tür deðiþtirme tes-
cil ile hukukî geçerlilik kazanýr. Tür deðiþtirme kararý Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilir.

9. Alacaklýlarýn ve çalýþanlarýn korunmasý
MADDE 190 - (1) Ortaklarýn kiþisel sorumluluklarý hakkýnda 158 inci ve iþ sözleþmelerinden

doðan borçlar hakkýnda 178 inci madde uygulanýr.
V - Ortak Hükümler
1. Þirket payýnýn ve haklarýnýn incelenmesi
MADDE 191 - (1) Bir birleþme, bölünme veya tür deðiþtirmede, ortak olmayý sürdürme hak-

kýnýn þirket payýnýn veya haklarýnýn kanuna uygun bir þekilde tanýnmamasý veya ayrýlma karþýlýðý-
nýn uygun olmamasý hâlinde, her ortak birleþme, bölünme veya tür deðiþtirme kararýnýn ilânýndan
itibaren iki ay içinde mahkemeden bir denkleþtirme akçesi ödenmesini isteyebilir. Denkleþtirme ak-
çesinin belirlenmesinde 140 ýncý maddenin ikinci fýkrasý uygulanmaz.

(2) Davacý ile ayný hukukî durumda bulunmalarý hâlinde, mahkeme kararý, birleþmeye, bölün-
meye veya tür deðiþtirmeye katýlan þirketlerin tüm ortaklarý hakkýnda da hüküm doðurur.

(3) Davanýn giderleri devralan þirkete aittir. Özel durumlarýn haklý göstermesi hâlinde, mahke-
me giderleri kýsmen veya tamamen davacýya yükletilebilir.

(4) Ortak olma hakkýnýn veya ortaklýk haklarýnýn korunmasýnýn incelenmesine iliþkin dava, bir-
leþmenin, bölünmenin veya tür deðiþtirme kararýnýn geçerliliðini etkilemez.

2. Birleþmenin, bölünmenin ve tür deðiþtirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçlarý
MADDE 192- (1) 134 ilâ 190 ýncý maddelerin ihlâli hâlinde, birleþme, bölünme ve tür deðiþ-

tirme kararýna olumlu oy vermemiþ ve bunu tutanaða geçirmiþ bulunan birleþmeye, bölünmeye ve-
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ya tür deðiþtirmeye katýlan þirketlerin ortaklarý; bu kararýn Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânýn-
dan itibaren iki ay içinde iptal davasý açabilirler. Ýlânýn gerekmediði hâllerde süre tescil tarihinden
baþlar.

(2) Kararýn bir yönetim organý tarafýndan verilmesi hâlinde de bu dava açýlabilir.

(3) Birleþme, bölünme ve tür deðiþtirmeye iliþkin iþlemlerde herhangi bir eksikliðin varlýðý
hâlinde, mahkeme taraflara bunun giderilmesi için süre verir. Hukukî sakatlýk, verilen süre içinde
giderilemiyorsa veya giderilememiþse mahkeme kararý iptal eder ve gerekli önlemleri alýr.

3. Sorumluluk
MADDE 193 - (1) Birleþme, bölünme veya tür deðiþtirme iþlemlerine herhangi bir þekilde ka-

týlmýþ bulunan bütün kiþiler þirketlere, ortaklara ve alacaklýlara karþý kusurlarý ile verdikleri zarar-
lardan sorumludurlar. Kurucularýn sorumluluklarý saklýdýr.

(2) Birleþmeyi, bölünmeyi veya tür deðiþtirmeyi denetlemiþ kiþiler þirketlere, münferit ortak-
lara ve alacaklýlara karþý kusurlarý ile verdikleri zararlardan sorumludurlar.

(3) 202 ilâ 208, 755, 757 ve 760 ýncý madde hükümleri saklýdýr. Bir sermaye þirketinin veya ko-
operatifin iflâsý hâlinde 565 ve 756 ncý maddeler ile Kooperatifler Kanununun 98 inci maddesi ký-
yas yoluyla uygulanýr.

VI - Ticarî iþletme ile ilgili birleþme ve tür deðiþtirme
MADDE 194 - (1) Bir ticarî iþletme, bir ticaret þirketiyle, onun tarafýndan devralýnmak sure-

tiyle birleþebilir. Bu hâlde devralan ticaret þirketinin türüne göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve ortak
hükümlere iliþkin 191 ilâ 193 üncü maddeler hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.

(2) Bir ticari iþletmenin bir ticaret þirketine dönüþmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler ký-
yas yoluyla uygulanabilir.

(3) Bir ticaret þirketinin bir ticari iþletmeye dönüþebilmesi için ticaret þirketinin tüm paylarý ti-
cari iþletmeyi iþletecek kiþi veya kiþiler tarafýndan devralýnmalý ve ticari iþletme bu kiþi veya kiþi-
ler adýna tescil edilmelidir. Bu hâlde, türüne dönüþülen ticaret þirketi bir kollektif veya komandit þir-
ket ise, ticaret þirketinin borçlarýndan ticari iþletmeyi iþletecek kiþi veya kiþiler yanýnda, ticaret þir-
ketinin eski ortaklarý da sýfatlarýna göre sorumlu olurlar. Söz konusu dönüþüme bu Kanunun 264 ilâ
266 ncý maddeleri de uygulanýr.

(4) 182 nci maddenin üçüncü fýkrasý hükmü saklýdýr.

G) Þirketler topluluðu
I - Hâkim ve baðlý þirket
MADDE 195 - (1) a) Bir ticaret þirketi, diðer bir ticaret þirketinin, doðrudan veya dolaylý olarak;
1. Oy haklarýnýn çoðunluðuna sahipse veya

2. Þirket sözleþmesi uyarýnca, yönetim organýnda karar alabilecek çoðunluðu oluþturan sayýda
üyenin seçimini saðlayabilmek hakkýný haizse veya

3. Kendi oy haklarý yanýnda, bir sözleþmeye dayanarak, tek baþýna veya diðer paysahipleri ya
da ortaklarla birlikte, oy haklarýnýn çoðunluðunu oluþturuyorsa;

b) Bir ticaret þirketi, diðer bir ticaret þirketini, bir sözleþme gereðince veya baþka bir yolla hâki-
miyeti altýnda tutabiliyorsa;
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birinci þirket hâkim, diðeri baðlý þirkettir. Bu þirketlerden en az birinin merkezi Türkiye’de ise,
bu Kanundaki þirketler topluluðuna iliþkin hükümler uygulanýr.

(2) Birinci fýkrada öngörülen hâller dýþýnda, bir ticaret þirketinin baþka bir ticaret þirketinin
paylarýnýn çoðunluðuna veya onu yönetebilecek kararlarý alabilecek miktarda paylarýna sahip bu-
lunmasý, birinci þirketin hâkimiyetinin varlýðýna karinedir.

(3) Bir hâkim þirketin, bir veya birkaç baðlý þirket aracýlýðýyla bir diðer þirkete hâkim olmasý,
dolaylý hâkimiyettir.

(4) Hâkim þirkete doðrudan veya dolaylý olarak baðlý bulunan þirketler, onunla birlikte þirket-
ler topluluðunu oluþturur. Hâkim þirketler ana; baðlý þirketler yavru þirket konumundadýr.

(5) Þirketler topluluðunun hâkiminin, merkezi veya yerleþim yeri yurt içinde veya dýþýnda bu-
lunan bir teþebbüs olmasý hâlinde de, 195 ilâ 209 uncu maddeler ile bu Kanundaki þirketler toplu-
luðuna iliþkin hükümler uygulanýr. Hâkim teþebbüs tacir sayýlýr. Konsolide tablolar hakkýndaki hü-
kümler saklýdýr.

(6) Þirketler topluluðuna iliþkin hükümlerin uygulanmasýnda “yönetim kurulu” terimi limited
þirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketler ile þahýs þirketlerinde yöneti-
cileri, diðer tüzel kiþilerde yönetim organýný ve gerçek kiþilerde gerçek kiþinin kendisini ifade eder.

II - Pay ve oy oranlarýnýn hesaplanmasý
MADDE 196 - (1) Bir ticaret þirketinin, sermaye þirketindeki iþtirakinin yüzdesi, o sermaye

þirketinde sahibi olduðu payýn veya paylarýn itibarî deðerleri toplamýnýn, iþtirak olunan þirketin ser-
mayesine oranlanarak bulunur. Sermaye þirketinin elinde bulunan kendi paylarý ile, hesabýna alýn-
mýþ olup üçüncü kiþilerin elinde bulunan kendi paylarý, hesaplamada o þirketin esas veya çýkarýlmýþ
sermayesinden düþülür.

(2) Bir ticaret þirketinin, bir sermaye þirketindeki oy hakkýnýn yüzdesi, ticaret þirketinin o ser-
maye þirketinde sahip bulunduðu paylardan doðan, kullanýlabilen oy haklarýnýn toplamýnýn, serma-
ye þirketindeki kullanýlabilir tüm oy haklarýnýn toplamýna oranlanarak bulunur. Hesaplamada, ser-
maye þirketinin elinde bulunan kendi paylarý ile, hesabýna alýnmýþ olup üçüncü kiþilerin elinde bu-
lunan kendi paylarýndan doðan oy haklarý düþülür.

III - Karþýlýklý iþtirak
MADDE 197 - (1) Birbirlerinin paylarýnýn en az dörtte birine sahip bulunan sermaye þirketleri

karþýlýklý iþtirak durumundadýr. Bu paylarýn yüzdelerinin hesaplanmasýnda 196 ncý madde uygulanýr.
Anýlan þirketlerden biri diðerine hâkimse, ikincisi ayný zamanda baðlý þirket sayýlýr. Karþýlýklý iþtirak
durumundaki þirketlerin her biri diðerine hâkimse ikisi de baðlý ve hâkim þirket kabul olunur.

IV - Bildirim, tescil ve ilân yükümlülükleri
MADDE 198 - (1) Bir teþebbüs, bir sermaye þirketinin sermayesinin, doðrudan veya dolaylý

olarak, yüzde beþini, onunu, yirmisini, yirmibeþini, otuzüçünü, ellisini, altmýþyedisini veya yüzde
yüzünü temsil eden miktarda paylarýna sahip olduðu veya paylarý bu yüzdelerin altýna düþtüðü tak-
dirde; teþebbüs, durumu söz konusu iþlemlerin tamamlanmasýný izleyen on gün içinde, sermaye þir-
ketine ve bu Kanun ile diðer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara bildirir. Paylarýn yukarýda be-
lirtilen oranlarda kazanýlmasý veya elden çýkarýlmasý, yýllýk faaliyet ve denetleme raporlarýnda ayrý
bir baþlýk altýnda açýklanýr ve sermaye þirketinin internet sitesinde ilân edilir. Paylarýn yüzdelerinin
hesaplanmasýnda 196 ncý madde uygulanýr. Teþebbüsün ve sermaye þirketinin yönetim kurulu üye-
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leriyle yöneticileri de, kendilerinin, eþlerinin, velâyetleri altýndaki çocuklarýnýn ve bunlarýn, serma-
yelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulunduklarý ticaret þirketlerinin o sermaye þirketindeki pay-
larý ile ilgili olarak bildirimde bulunurlar. Bildirimler yazýlý þekilde yapýlýr, ticaret siciline tescil ve
ilân olunur.

(2) Birinci fýkrada öngörülen bildirim ile tescil ve ilân yükümlülüðü yerine getirilmediði süre-
ce, ilgili paylara ait oy hakký dâhil, diðer haklar donar. Bildirim yükümlülüðünün yerine getirilme-
mesine dair diðer hukukî sonuçlara iliþkin hükümler saklýdýr.

(3) Hâkimiyet sözleþmesinin geçerli olabilmesi için bu sözleþmenin ticaret siciline tescil ve
ilâný þarttýr. Sözleþmenin geçersizliði, bu Kanun ile diðer kanunlardaki þirketler topluluðuna dair
yükümlülüklere ve sorumluluklara iliþkin hükümlerinin uygulanmasýna engel olmaz.

V - Baðlý ve hâkim þirketlerin raporlarý
MADDE 199 - (1) Baðlý þirketin yönetim kurulu, faaliyet yýlýnýn ilk üç ayý içinde, þirketin

hâkim ve baðlý þirketlerle iliþkileri hakkýnda bir rapor düzenler. Raporda, þirketin geçmiþ faaliyet
yýlýnda hâkim þirketle, hâkim þirkete baðlý bir þirketle, hâkim þirketin yönlendirmesiyle onun ya da
ona baðlý bir þirketin yararýna yaptýðý tüm hukukî iþlemlerin ve geçmiþ faaliyet yýlýnda hâkim þirke-
tin veya onun ya da ona baðlý bir þirketin yararýna alýnan veya alýnmasýndan kaçýnýlan tüm diðer ön-
lemlerin açýklamasý yapýlýr. Hukukî iþlemlerde edimler ve karþý edimler, önlemlerde, önlemin sebe-
bi ve þirket yönünden yarar ve zararlarý belirtilir. Zarar denkleþtirilmiþse, bunun faaliyet yýlý içinde
fiilen nasýl gerçekleþtiði veya þirketin saðladýðý hangi menfaatlere iliþkin olarak bir istem hakký ta-
nýndýðý ayrýca bildirilir.

(2) Rapor, doðru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olmalýdýr.
(3) Yönetim kurulu raporun sonunda þirketin, hukukî iþlemin yapýldýðý veya önlemin alýndýðý

veya alýnmasýndan kaçýnýldýðý anda kendilerince bilinen hâl ve þartlara göre, her bir hukukî iþlem-
de uygun bir karþý edim saðlanýp saðlanmadýðýný ve alýnan veya alýnmasýndan kaçýnýlan önlemin þir-
keti zarara uðratýp uðratmadýðýný açýklar. Þirket zarara uðramýþsa, yönetim kurulu ayrýca zararýn
denkleþtirilip denkleþtirilmediðini de belirtir. Bu açýklama sadece yýllýk faaliyet raporunda yer alýr.

(4) Hâkim þirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu baþkanýndan; baðlý þirketlerin fi-
nansal ve malvarlýðýyla ilgili durumlarý ile üç aylýk hesap sonuçlarý, hâkim þirketin baðlý þirketler-
le, baðlý þirketlerin birbirleriyle, hâkim ve baðlý þirketlerin paysahipleri ve bunlarýn yakýnlarýyla iliþ-
kileri; yaptýklarý iþlemler ve bunlarýn sonuç ve etkileri hakkýnda, özenli, gerçeði aynen ve dürüstçe
yansýtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiþ bir rapor hazýrlattýrýp yönetim kuruluna sunma-
sýný ve bunun sonuç kýsmýnýn yýllýk rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Baðlý þir-
ketler, red için yoruma yer býrakmayacak açýklýkta bir haklý sebebin varlýðýný ispat edemedikleri tak-
dirde, bu raporun hazýrlanmasý için gerekli olan bilgi ve belgeleri hâkim þirketin bu iþle görevlen-
dirilen uzmanlarýna vermekle yükümlüdürler. Ýstemde bulunan yönetim kurulu üyesi, bunu bir
üçüncü kiþinin yararlanmasý amacýyla yapmýþsa bunun sonuçlarýndan sorumlu olur.

VI - Baðlý þirketler hakkýnda bilgi alma
MADDE 200 - (1) Hâkim þirketin her paysahibi genel kurulda, baðlý þirketlerin finansal ve

malvarlýðýyla ilgili durumlarý ile hesap sonuçlarý, hâkim þirketin baðlý þirketlerle, baðlý þirketlerin
birbirleriyle, hâkim ve baðlý þirketlerin paysahipleri, yöneticileri ve bunlarýn yakýnlarýyla iliþkileri,
yaptýklarý iþlemler ve bunlarýn sonuçlarý hakkýnda, özenli, gerçeði aynen ve dürüstçe yansýtan hesap
verme ilkelerine uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir.
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VII - Haklarýn donmasý
MADDE 201 - (1) Bir semaye þirketinin paylarýný iktisap edip karþýlýklý iþtirak konumuna bi-

lerek giren diðer bir sermaye þirketi, iþtirak konusu olan paylardan doðan toplam oylarýyla diðer
paysahipliði haklarýnýn sadece dörtte birini kullanabilir; bedelsiz paylarý edinme hakký hariç, diðer
tüm paysahipliði haklarý donar. Söz konusu paylar toplantý ve karar nisabýnýn hesaplanmasýnda dik-
kate alýnmaz. 389 ile 612 nci madde hükümleri saklýdýr.

(2) Birinci fýkrada öngörülen sýnýrlama, baðlý þirketin hâkim þirketin paylarýný iktisap etmesi
veya her iki þirketin birbirlerine hâkim olmasý hâlinde uygulanmaz.

VIII - Sorumluluk
1. Hâkimiyetin hukuka aykýrý kullanýlmasý
MADDE 202 - (1) a) Hâkim þirket, hâkimiyetini baðlý þirketi kayba uðratacak þekilde kullana-

maz. Özellikle baðlý þirketi, iþ, varlýk, fon, personel, alacak ve borç devri gibi hukukî iþlemler yap-
maya; kârýný azaltmaya ya da aktarmaya; malvarlýðýný aynî veya kiþisel nitelikte haklarla sýnýrlan-
dýrmaya; kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya;
haklý bir sebep olmaksýzýn tesislerini yenilememek, yatýrýmlarýný kýsýtlamak, durdurmak gibi verim-
liliðini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya yahut geliþmesini saðla-
yacak önlemleri almaktan kaçýnmaya yöneltemez; meðerki, kayýp, o faaliyet yýlý içinde fiilen denk-
leþtirilsin veya kaybýn nasýl ve ne zaman denkleþtirileceði belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yý-
lý sonuna kadar, baðlý þirkete denk deðerde bir istem hakký tanýnsýn.

b) Denkleþtirme, faaliyet yýlý içinde fiilen yerine getirilmez veya süresi içinde denk bir istem
hakký tanýnmazsa, baðlý þirketin her paysahibi, hâkim þirketten ve onun, kayba sebep olan, yönetim
kurulu üyelerinden, þirketin zararýný tazmin etmelerini isteyebilir. Hâkim istem üzerine veya resen
somut olayda hakkaniyete uygun düþecekse, tazminat yerine bu maddenin ikinci fýkrasý hükümleri-
ne göre, davacý paysahiplerinin paylarýnýn hâkim þirket tarafýndan satýn alýnmasýna veya duruma uy-
gun düþen ve kabul edilebilir baþka bir çözüme karar verebilir.

c) Alacaklýlar da, (b) bendi uyarýnca, þirket iflâs etmemiþ olsa bile, þirketin zararýnýn þirkete
ödenmesini isteyebilirler.

d) Kayba sebebiyet veren iþlemin, ayný veya benzer koþullar altýnda, þirket menfaatlerini dü-
rüstlük kuralýna uygun olarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket eden, baðýmsýz bir
þirketin yönetim kurulu üyeleri tarafýndan da yapýlabileceði veya yapýlmasýndan kaçýnýlabileceðinin
ispatý hâlinde tazminata hükmedilemez.

e) Paysahiplerinin ve alacaklýlarýn açacaðý davaya, kýyas yoluyla 553, 555 ilâ 557, 560 ve 561
inci maddeler uygulanýr. Hâkim teþebbüsün merkezinin yurt dýþýnda bulunmasý hâlinde tazminat da-
vasý baðlý þirketin merkezinin bulunduðu yer asliye ticaret mahkemesinde açýlýr.

(2) Hâkimiyetin uygulanmasý ile gerçekleþtirilen ve baðlý þirket bakýmýndan açýkça anlaþýlabi-
lir haklý bir sebebi bulunmayan, birleþme, bölünme, tür deðiþtirme, fesih, menkul kýymet çýkarýlma-
sý ve önemli esas sözleþme deðiþikliði gibi iþlemlerde, genel kurul kararýna red oyu verip tutanaða
geçirten veya yönetim kurulunun bu ve benzeri konulardaki kararlarýna yazýlý olarak itiraz eden
paysahipleri; hâkim teþebbüsten, zararlarýnýn tazminini veya paylarýnýn varsa en az borsa deðeriy-
le, böyle bir deðer bulunmuyorsa veya borsa deðeri hakkaniyete uygun düþmüyorsa, gerçek deðer-
le veya genel kabul gören bir yönteme göre belirlenecek bir deðerle satýn alýnmasýný mahkemeden
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isteyebilirler. Deðer belirlenirken mahkeme kararýna en yakýn tarihteki veriler esas alýnýr. Tazminat
veya paylarýn satýn alýnmasýný istem davasý, genel kurul kararýnýn verildiði veya yönetim kurulu ka-
rarýnýn ilân edildiði tarihten baþlayarak iki yýlda zamanaþýmýna uðrar.

(3) Ýkinci fýkrada öngörülen dava açýlýnca, davacýlarýn muhtemel zararlarýný veya paylarýn sa-
týn alma deðerini karþýlayan tutardaki paranýn teminat olarak, mahkemece belirlenecek bir bankaya
mahkeme adýna yatýrýlmasýna karar verilir. Teminat yatýrýlmadýðý sürece genel kurul veya yönetim
kurulu kararýna iliþkin hiçbir iþlem yapýlamaz. Bu maddenin birinci ve ikinci fýkralarýnda öngörü-
len davalarýn kötü niyetle açýlmasý hâlinde davalý, uðradýðý zararýn müteselsilen tazmin edilmesini
ve mahkemeye teminat yatýrýlmasýný davacýlardan isteyebilir.

(4) Birleþme, bölünme ve tür deðiþtirmede, paysahiplerine ve ortaklara tanýnmýþ bulunan diðer
haklar saklýdýr.

(5) Baðlý þirketin yöneticileri, bu madde hükümleri dolayýsýyla paysahiplerine ve alacaklýlara
karþý doðabilecek sorumluluklarýnýn tüm hukukî sonuçlarýnýn, bir sözleþme ile üstlenmesini hâkim
teþebbüsten isteyebilir.

2. Tam hâkimiyet hâlinde

a) Talimat

MADDE 203 - (1) Bir ticaret þirketi bir sermaye þirketinin paylarýnýn ve oy haklarýnýn doðru-
dan veya dolaylý olarak yüzde yüzüne sahipse, hâkim þirketin yönetim kurulu, topluluðun belirlen-
miþ ve somut politikalarýnýn gereði olmak þartýyla, kaybýna sebep verebilecek sonuçlar doðurabile-
cek nitelik taþýsalar bile, baðlý þirketin yönlendirilmesine ve yönetimine iliþkin talimat verebilir.
Baðlý þirketin organlarý talimata uymak zorundadýr.

b) Ýstisna

MADDE 204 - (1) Baðlý þirketin ödeme gücünü açýkça aþan, varlýðýný tehlikeye düþürebilecek
olan veya önemli varlýklarýný kaybetmesine yol açabilecek nitelik taþýyan talimat verilemez.

c) Baðlý þirketin organlarýnýn þirkete ve paysahiplerine karþý sorumsuzluðu

MADDE 205 - (1) Baðlý þirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve sorumlu tutulabilecek
ilgililer, 203 ve 204 üncü madde kapsamýndaki talimatlara uymalarý nedeniyle, þirkete ve paysahip-
lerine karþý sorumlu tutulamazlar.

d) Þirket alacaklýlarýnýn dava hakký

MADDE 206 - (1) Hâkim þirket ve yöneticilerinin, 203 üncü madde çerçevesinde verdikleri
talimatlar dolayýsýyla baðlý þirkette oluþan kayýp, o hesap yýlý içinde, denkleþtirilmediði veya zama-
ný ve þekli de belirtilerek þirkete denk bir istem hakký tanýnmadýðý takdirde, zarara uðrayan alacak-
lýlar hâkim þirkete ve onun kayýptan sorumlu yönetim kurulu üyelerine karþý tazminat davasý açabi-
lirler. Davalýlar 202 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (d) bendine dayanabilir. Bu davaya 202 nci
maddenin birinci fýkrasýnýn (e) bendi uygulanýr.

(2) Davalýlar, krediden ve benzeri sebeplerden kaynaklanan alacaklarda, davacýnýn, denkleþtir-
menin yapýlmadýðýný veya istem hakkýnýn tanýnmadýðýný bilerek söz konusu alacaðý doðuran iliþki-
ye girdiðini veya iþin niteliði gereði bu durumu bilmesi gerektiðini ispatlayarak sorumluluktan kur-
tulabilirler.
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IX - Çeþitli hükümler
1. Özel denetim
MADDE 207 - (1) Denetçi, iþlem denetçisi, özel denetçi, riskin erken saptanmasý ve yönetimi

komitesi; baðlý þirketin, hâkim þirketle veya diðer baðlý bir þirketle iliþkilerinde hilenin veya dola-
nýn varlýðýný belirtir þekilde görüþ bildirmiþse, baðlý þirketin her paysahibi, bu konunun açýklýða ka-
vuþturulmasý amacýyla, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel de-
netçi atanmasýný isteyebilir.

2. Satýn alma hakký
MADDE 208 - (1) Hâkim þirket, doðrudan veya dolaylý olarak bir sermaye þirketinin paylarý-

nýn ve oy haklarýnýn en az yüzde doksanýna sahipse, azlýk þirketin çalýþmasýný engelliyor, dürüstlük
kuralýna aykýrý davranýyor, fark edilir sýkýntý yaratýyor veya pervasýzca hareket ediyorsa, hâkim þir-
ket azlýðýn paylarýný varsa borsa deðeri, yoksa 202 nci maddenin ikinci fýkrasýnda öngörülen þekil-
de belirlenen deðer ile satýn alabilir.

3. Güvenden doðan sorumluluk
MADDE 209 - (1) Hâkim þirket, topluluk itibarýnýn, topluma veya tüketiciye güven veren bir

düzeye ulaþtýðý hâllerde, bu itibarýn kullanýlmasýnýn uyandýrdýðý güvenden sorumludur.

H) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn düzenleme ve denetleme yetkisi
MADDE 210 - (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý bu Kanunun ticaret þirketlerine iliþkin hüküm-

lerinin uygulamasýyla ilgili tebliðler yayýmlamaya yetkilidir. Ticaret sicil müdürlükleri ve þirketler
bu tebliðlere uyarlar. Ticaret þirketlerinin iþlemleri, ilkeleri ve usulü bir tüzük ile belirlenerek Sana-
yi ve Ticaret Bakanlýðý denetim elemanlarý tarafýndan denetlenir.

(2) Diðer bakanlýk, kurum, kurul ve kuruluþlar, ancak kendilerine kanunla tanýnan yetkinin sý-
nýrlarý içinde kalmak þartýyla ve öngörülen amaç, konu ve þekle tâbi olarak, þirketlere iliþkin düzen-
lemeler yapabilirler. Bu düzenlemeler bu Kanunun ilkelerine ve sistemine aykýrý olamaz. Söz konu-
su düzenlemelerin bu Kanunun ticaret þirketlerine iliþkin hükümlerini ilgilendirmeleri hâlinde Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn yazýlý uygun görüþü alýnýr. Bakanlýk düzenlemeyi kanuna uygunluk yö-
nünden inceleyerek görüþünü en geç otuz gün içinde yazýlý olarak ilgili bakanlýk, kurum, kurul ve-
ya kuruluþa bildirir; süresi içinde bildirilmemiþse görüþ olumlu kabul edilir.

(3) Kamu düzenine veya iþletme konusuna aykýrý iþlemlerde veya bu yönde hazýrlýklarda ya da
muvazaalý iþ ve faaliyetlerde bulunduðu belirlenen ticaret þirketleri hakkýnda, özel kanunlardaki hü-
kümler saklý kalmak kaydýyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca, bu tür iþlem, hazýrlýk veya faaliyet-
lerin öðrenilmesinden itibaren bir yýl içinde fesih davasý açýlabilir.

ÝKÝNCÝ KISIM
Kollektif Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Þirketin Niteliði ve Kuruluþu

A) Taným
MADDE 211 - (1) Kollektif þirket ticarî bir iþletmeyi bir ticaret unvaný altýnda iþletmek ama-

cýyla, gerçek kiþiler arasýnda kurulan ve ortaklarýndan hiçbirinin sorumluluðu þirket alacaklýlarýna
karþý sýnýrlanmamýþ olan þirkettir.
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B) Sözleþme
I - Þekil
MADDE 212 - (1) Kollektif þirket sözleþmesi yazýlý þekle tâbidir; ayrýca, sözleþmedeki imza-

larýn noterce onaylanmasý þarttýr.
II - Zorunlu kayýtlar
MADDE 213 - (1) Kollektif þirket sözleþmesine aþaðýdaki kayýtlarýn yazýlmasý zorunludur:
a) Ortaklarýn ad ve soyadlarýyla yerleþim yerleri ve vatandaþlýklarý.
b) Þirketin kollektif olduðu.
c) Þirketin ticaret unvaný ve merkezi.
d) Esaslý noktalarý belirtilmiþ ve tanýmlamýþ bir þekilde þirketin iþletme konusu.
e) Her ortaðýn sermaye olarak koymayý taahhüt ettiði para miktarý; para niteliðinde olmayan

sermayenin deðeri ve bu deðerin ne suretle biçilmiþ olduðu; sermaye olarak kiþisel emek konulmuþ-
sa bu emeðin niteliði, kapsamý ve deðeri.

f) Þirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadlarý, bunlarýn yalnýz baþýna mý, yoksa birlikte
mi imza koymaya yetkili olduklarý.

(2) Ortaklar, emredici hükümlere aykýrý olmamak þartýyla, þirket sözleþmesine diledikleri ka-
yýtlarý koyabilirler.

III - Noksanlýklar
MADDE 214 - (1) Sözleþmesi kanunî þekilde yapýlmamýþ veya sözleþmeye konmasý zorunlu

olan kayýtlardan biri veya bazýlarý eksik yahut geçersiz olan bir kollektif þirket, adî þirket hükmün-
de olup, hakkýnda 216 ncý madde hükmü saklý kalmak þartýyla, Borçlar Kanununun adî þirketlere
iliþkin hükümleri uygulanýr.

(2) 12 nci madde hükmü saklýdýr.
C) Tescil
I - Yükümlülük
MADDE 215 - (1) Kollektif þirketi kuranlar, þirket sözleþmesinin noterlikçe onaylý bir suretini

onay tarihinden itibaren onbeþ gün içinde þirket merkezinin bulunduðu yerdeki ticaret siciline vererek
þirketin tescilini istemek zorundadýr. Suret, sicil müdürlüðünce saklanýr ve 213 üncü madde gereðince
sözleþmeye konmasý zorunlu olan kayýtlar ile kanunun emreylediði diðer hususlar tescil ve ilân olunur.

II - Yükümlülüðün yerine getirilmemesi
MADDE 216 - (1) Tescil yükümlülüðü yerine getirilmeksizin þirket adýna iþlere baþlanmýþsa,

ortaklar giriþtikleri iþlerden dolayý üçüncü kiþilere karþý müteselsilen sorumludur.
(2) Bir kollektif þirket sözleþmesi yapýlmaksýzýn, þirketin türünü gösterir bir kaydý içermese bi-

le, ortak bir unvan altýnda, üçüncü kiþilerle iþlem yapýlmasý veya onlara karþý haksýz bir fiil iþlen-
mesi hâlinde de ayný hüküm geçerlidir.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Ortaklar Arasýndaki Ýliþkiler

A) Sözleþme serbestisi
MADDE 217 - (1) Ortaklarýn birbirleriyle olan iliþkilerinin düzenlenmesinde sözleþme serbes-

tisi geçerlidir.
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B) Þirketin yönetimi

I - Yönetimin kime ait olduðu

1. Genel olarak

MADDE 218 - (1) Ortaklardan her biri, ayrý ayrý þirketi yönetme hakkýný ve görevini haizdir.
Ancak, þirket sözleþmesiyle veya ortaklarýn çoðunluðunun kararýyla yönetim iþleri ortaklardan biri-
ne, birkaçýna veya tümüne verilebilir.

(2) Ticarî mümessillere ve diðer ticarî vekillere iliþkin hükümler saklýdýr.

2. Görevden alma

a) Þirket sözleþmesiyle atama

MADDE 219 - (1) Yönetim iþleri þirket sözleþmesiyle bir ortaða verilmiþ ise, onun yönetim
hak ve görevi diðer ortaklar tarafýndan sýnýrlandýrýlamayacaðý gibi kendisi görevden de alýnamaz.
Ancak, haklý sebeplerin varlýðýnda, ortaklardan birinin istemi üzerine, mahkeme kararý ile yönetim
hak ve görevi sýnýrlandýrýlabilir veya geri alýnabilir. Görevin yerine getirilmesinde basiretsizlik, aðýr
ihmâl veya yönetimde iktidarsýzlýk gibi hâller, haklý sebep sayýlýr.

b) Ortaklar kararýyla atama

MADDE 220 - (1) Yönetim iþleri, þirket sözleþmesi yapýldýktan sonra alýnan bir kararla bir or-
taða verilmiþse o ortak, ortaklarýn çoðunluðunun kararýyla görevden alýnabilir. Çoðunluk elde edi-
lemediði takdirde, yönetim iþlerine bakan ortaðýn þirket sözleþmesini ihlâl ettiði veya olayda haklý
sebep bulunduðu iddiasýyla, her ortak ilgili yönetici ortaðýn görevden alýnmasý için mahkemeye baþ-
vurabilir.

3. Yönetim iþlerinde yalnýz baþýna veya birlikte hareket

MADDE 221 - (1) Þirket iþlerinin yönetimi, ortaklarýn tümüne veya birkaçýna verilmiþ ise,
bunlarýn her biri yalnýz baþýna yönetim hak ve görevini haizdir. Bununla beraber, þirketi yönetmek-
le yükümlü olan ortaklardan bazýsý, yapýlacak bir iþin, þirketin menfaatlerine uygun olmadýðýný ile-
ri sürerlerse, yönetim hak ve görevini haiz diðer ortaklar, çoðunluk kararýyla o iþi yapabilirler.

(2) Þirket sözleþmesinde þirket iþlerinin yönetimi kendilerine verilmiþ ortaklarýn birlikte hare-
ket etmeleri yazýlý ise, ortaklarýn, gecikmesinde tehlike görülen hâller istisna olmak üzere, her iþte
anlaþmalarý gerekir. Anlaþamadýklarý takdirde durum ortaklar kuruluna götürülür ve bu kurulca ve-
rilecek karara göre hareket edilir.

4. Diðer ortaklarýn itirazý

MADDE 222 - (1) Yönetim þirket sözleþmesiyle bir ortaða verilmiþse, bu ortak, diðer ortaklar
itiraz etseler ve karþý çýksalar bile, hileye dayalý olmamak þartýyla, þirketin yönetimi için gereken iþ-
lemleri yapabilir.

II - Yönetimin kapsamý

MADDE 223 - (1) Þirketin yönetimi kapsamýndaki hususlar, þirketin amacýný ve konusunu el-
de etmek için yapýlmasý gereken olaðan iþlem ve iþler ile sýnýrlýdýr. Þirketi yönetenler, þirket men-
faatine uygun gördükleri iþlerde, olaðan iþlem ve iþlerle sýnýrlý olmak þartýyla, sulh, feragat ve ka-
bul ile tahkime de yetkilidirler. Þu kadar ki, baðýþta bulunmak, kefil olmak, üçüncü kiþi lehine ga-
ranti vermek, ticarî mümessil tayin etmek ve þirket konusuna girmiyorsa taþýnmazlarý satmak, satýn
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almak, teminat göstermek, þirketin özüne iliþkin üretim araçlarýný elden çýkarmak, rehnetmek veya
ticarî iþletme rehni kurmak gibi olaðan iþ ve iþlemler dýþýnda kalan hususlarda ortaklarýn oy birliði
þarttýr.

III - Faiz verme borcu
MADDE 224 - (1) Ortak, yetkisiz olarak þirketten çektiði ve þirket hesabýna bir yerden tahsil

ettiði parayý, derhal; þirketten aldýðý ödüncü, aldýðý tarihten itibaren faiziyle þirkete vermek zorun-
dadýr.

C) Denetim
MADDE 225 - (1) Bir ortak yönetim hakkýný ve görevini haiz olmasa da þirket iþlerinin gidiþi

hakkýnda bizzat bilgi edinmek, þirketin belgelerini ve defterlerini incelemek, bunlara göre kendisi
için þirketin finansal durumunu gösterecek bir hesap tablosu düzenlemek hakkýný haizdir. Buna ay-
kýrý sözleþme geçersizdir.

D) Oy hakký ve kararlar
MADDE 226 - (1) Her ortak bir oy hakkýný haizdir. Buna aykýrý sözleþme geçersizdir.
(2) Þirket sözleþmesinin her ne þekilde olursa olsun deðiþtirilmesine iliþkin kararlar oy birliðiy-

le, diðer kararlar ise, kanunda veya þirket sözleþmesinde aksine hüküm yoksa, ortaklarýn çoðunlu-
ðunun oylarýyla verilir.

(3) “Oy birliði” þirketteki ortaklarýn tümünün, “çoðunluk” þirketteki ortaklarýn salt çoðunluðu-
nun olumlu oylarýyla alýnmasý gereken kararlarý ifade eder.

E) Kâr payý hakký ve zarara katýlma
I - Finansal tablolarýnýn çýkarýlmasý
MADDE 227 - (1) Yönetici ortaklar, þirketin faaliyet dönemi sonunda, bu Kanunun ticarî def-

terlere iliþkin 64 ilâ 88 inci maddeleri hükümlerine uygun finansal tablolarýný hazýrlayýp imzalar ve
ortaklar kurulunun onayýna sunarlar. Finansal tablolar ortaklarýn çoðunluðunun onayý ile kesinleþir.
Ýkinci fýkra hükmü saklý kalmak þartýyla, ayný toplantýda kârýn daðýtýmý da karara baðlanýr. Ortak-
lar, bu kararýn kanuna, þirket sözleþmesine, þirket kararlarýna veya dürüstlük kuralýna aykýrý olmasý
hâlinde, kârýn kullanýlmasý hakkýndaki karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davasý açabilirler.

(2) Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düþen payýn belirlenmesini, þirket sözleþmesiyle veya
sonradan alacaklarý bir kararla, içlerinden birine veya bir üçüncü kiþiye býrakabilirler. Bu ortaðýn
veya üçüncü kiþinin vereceði kararýn hakkanîyete aykýrý olmamasý þarttýr. Söz konusu kararýn öðre-
nilmesinden itibaren üç ayýn geçmesi, belirlenen kâr payýnýn ortak tarafýndan tamamen veya kýsmen
alýnmasý veya baþka bir kimseye devredilmesi, zararýn ödenmesine baþlanmasý gibi açýk veya zýmnî
kabulü gösteren durumlarda dava hakký düþer.

(3) Kâr ve zararýn paylaþýlmasýna iliþkin karar hakkanîyet kurallarýna aykýrý olduðu takdirde
mahkemece iptal olunur. Bu hâlde kâr ve zarar adî þirket hükümlerine göre paylaþtýrýlýr.

(4) Þirket sözleþmesinde öngörüldüðü takdirde, faiz ve ücretler faaliyet dönemi içinde ödenir.

II - Ortaðýn istemleri
MADDE 228 - (1) Her ortak, þirketten faaliyet dönemi sonunda gerçekleþen kârdan kendisine

düþen payý, þirkete ödünç olarak verdiði paranýn ve kararlaþtýrýlmýþsa koyduðu sermayenin faizleri-
ni, þirket sözleþmesi gereðince hak ettiði ücreti; kanuna veya þirket sözleþmesine göre yýlsonu
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bilânçosu çýkarýlmamýþsa çýkarýlmasýný, bilânçoda kâr payý saptanmamýþsa saptanmasýný ve alacak-
larýný istemek hakkýna sahiptir.

(2) Bu madde ile ortaða tanýnmýþ olan haklarý kaldýrma veya daraltma sonucunu doðuran söz-
leþme þartlarý geçersizdir.

III- Zarar payý

MADDE 229 - (1) Ortaklar oy birliði ile karar almadýkça hiçbir ortak, sermayesinden eksilen
kýsmý tamamlamaya zorlanamaz.

(2) Sermayenin zararla eksilen kýsmý, aksine karar yoksa, gerçekleþecek kâr ile kapatýlýr.

F) Rekabet yasaðý

I - Kural

MADDE 230 - (1) Bir ortak, ortaðý olduðu þirketin yaptýðý ticarî iþler türünden bir iþi, diðer or-
taklarýn izni olmaksýzýn kendi veya baþkasý hesabýna yapamayacaðý gibi ayný tür ticarî iþlerle uðra-
þan bir þirkete sorumluluðu sýnýrlandýrýlmamýþ ortak olarak giremez.

(2) Yeni kurulan bir þirkete giren ortaðýn, daha önce kurulmuþ diðer bir þirketin de sorumlulu-
ðu sýnýrlandýrýlmamýþ ortaklarýndan olduðunu diðer ortaklar bildikleri hâlde önceki þirketten iliþiði-
nin kesilmesini aralarýnda açýkça kararlaþtýrmamýþlarsa, bu durumu kabul ettikleri varsayýlýr.

II - Aykýrý hareket

MADDE 231 - (1) Bir ortak 230 uncu maddeye aykýrý hareket ederse, þirket, bu ortaktan taz-
minat istemekte veya tazminat yerine bu ortaðýn kendi adýna yaptýðý iþleri þirket adýna yapýlmýþ say-
makta, üçüncü kiþilerin hesabýna yapmýþ olduðu iþlerden doðan menfaatlerin þirkete býrakýlmasýný
istemekte serbesttir.

(2) Bu seçeneklerden birine diðer ortaklar çoðunlukla karar verir. Bu hak, bir iþlemin yapýldý-
ðýnýn veya ortaðýn diðer bir þirkete girdiðinin öðrenildiði tarihten baþlayarak üç ay ve her hâlde iþ-
lemin yapýldýðý tarihten itibaren bir yýl sonra zamanaþýmýna uðrar.

(3) Yukarýdaki hükümler, haklarý ihlâl edilen ortaklarýn, þirketin feshini istemek haklarýný etki-
lemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Þirketin ve Ortaklarýn Üçüncü Kiþilerle Ýliþkileri

A) Tüzel kiþiliðin kazanýlmasý

MADDE 232 - (1) Kollektif þirket ticaret siciline tescil ile tüzel kiþilik kazanýr. Aksine sözleþ-
me üçüncü kiþilere karþý geçersizdir.

B) Temsil

I - Kapsam

MADDE 233 - (1) Þirketi temsile yetkili olan kimse, þirketin iþletme konusuna giren her tür-
lü iþi ve hukukî iþlemleri þirket adýna yapmak ve þirketin unvanýný kullanmak yetkisine sahiptir. Bu
yetkiyi sýnýrlayan her þart, iyiniyetli üçüncü kiþilere karþý ileri sürülemez.

(2) Ancak, þirket sözleþmesinin tescil ve ilâný gerekli hükümlerine göre þirketin baðlanabilme-
si için birlikte imza þart kýlýnmýþsa, bu þart, üçüncü kiþilere karþý da geçerlidir.
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II - Hükümleri
MADDE 234 - (1) Þirketi temsil yetkisini haiz olan kimseler tarafýndan, açýk veya zýmnî ola-

rak þirket adýna yapýlmýþ olan iþlemlerden dolayý, þirket alacaklý ve borçlu olur.
(2) Bir ortaðýn þirkete ait görevlerini yerine getirirken iþlediði haksýz fiillerden þirket de doð-

rudan doðruya sorumludur.
III - Temsil yetkisinin kaldýrýlmasý
MADDE 235 - (1) Haklý sebeplerin varlýðý hâlinde temsil yetkisi, bir ortaðýn baþvurusu üzeri-

ne, mahkemece kaldýrýlabilir. Gecikmesinde tehlike bulunan hâllerde mahkeme temsil yetkisini ih-
tiyatî tedbir olarak kaldýrýp bu yetkiyi bir kayyýma verebilir. Kayyýmýn atanmasýný, görevlerini,
mahkemece verilen temsil yetkisini ve bunlarýn sýnýrlarýný, mahkeme resen tescil ve ilân ettirir.

(2) Ticarî mümessil, temsil yetkisini haiz ortaklarýn tümü tarafýndan üçüncü kiþilere karþý ge-
çerli olacak þekilde görevden alýnabilir.

C) Þirket alacaklýlarýnýn durumu
I - Ortaklarýn kiþisel sorumluluðu
MADDE 236 - (1) Ortaklar, þirketin borç ve taahhütlerinden dolayý müteselsilen ve bütün mal-

varlýðý ile sorumludur.
(2) Þirkete yeni giren kiþi, girme tarihinden evvel doðmuþ olsa bile, þirketin borçlarýndan ve ta-

ahhütlerinden diðer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malvarlýðý ile sorumludur.
(3) Birinci ve ikinci fýkralara aykýrý olarak sözleþmeye konan þartlar, üçüncü kiþiler hakkýnda

geçerli olmaz.
II- Sorumluluðun derecesi
MADDE 237 - (1) Þirketin borç ve taahhütlerinden dolayý birinci derecede þirket sorumludur.

Ancak; þirkete karþý yapýlan icra takibi semeresiz kalmýþ veya þirket herhangi bir sebeple sona er-
miþ ise, yalnýz ortak veya ortakla birlikte þirket aleyhine dava açýlabilir ve takip yapýlabilir.

(2) Yukarýdaki hükümler, ortaklarýn kiþisel mallarýna ihtiyatî haciz koymaya mani deðildir. Bu
fýkra hükmünce konulmuþ bulunan ihtiyatî hacizler hakkýnda Ýcra ve Ýflâs Kanununun 264 üncü
maddesinin birinci fýkrasýnda öngörülen süre, birinci fýkranýn ikinci cümlesi hükmünce ortaða kar-
þý dava veya takibe baþlama yetkisinin doðduðu tarihten itibaren iþlemeye baþlar. Bununla beraber,
ihtiyatî haciz tutanaðýnýn tebliðinden itibaren kanunî süre içinde þirkete karþý takibe veya davaya
baþlanmadýðý takdirde ihtiyatî haciz düþer.

III - Mahkeme kararý
MADDE 238 - (1) Yalnýz þirket aleyhine alýnmýþ olan mahkeme kararý, þirket hakkýndaki ta-

kip semeresiz kalmadýkça veya þirket herhangi bir sebeple sona ermiþ olmadýkça ortaklar hakkýnda
icra edilemez.

(2) Ýcra emrinin þirkete tebliðine raðmen borç ödenmediði takdirde, alacaklý, þirketle birlikte
ortaklarýn veya bazýlarýnýn da doðrudan iflâsýný isteyebilir.

IV- Ýflâs
1. Þirketin iflâsý
MADDE 239 - (1) Þirketin iflâsý hâlinde, þirket alacaklýlarý alacaklarýný almadýkça, ortaklarýn

kiþisel alacaklýlarý þirket mallarýna baþvuramazlar.
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2. Þirketin ve ortaklarýn iflâsý

MADDE 240 - (1) Þirketin iflâsý, ortaklarýn iflâsýný gerektirmez. Ancak depo kararýna raðmen
para yatýrýlmadýðý takdirde alacaklý depo kararýnýn ortaklara veya içlerinden bazýlarýna da tebliðini
ve gereðini yerine getirmedikleri takdirde þirketle birlikte iflâslarýna karar verilmesini mahkemeden
isteyebilirler. Bu hakkýný kullanmamýþ olan alacaklýnýn, þirket masasýndan alacaðýný tamamen ala-
mamasý hâlinde ortaklarý iflâs yoluyla da ayrýca takip hakký saklýdýr.

(2) Ortaklarýn mallarýna adî takip veya iflâs yolu ile baþvurulursa bunlarýn kiþisel alacaklýlarý
ile þirket alacaklýlarý arasýnda bir öncelik ve imtiyaz hakký yoktur. Ancak, kiþisel alacaklýlar arasýn-
da kanunen rüçhan hakký bulunanlarýn bu haklarý saklýdýr.

3. Ortaklarýn haklarý

MADDE 241 - (1) Þirketin iflâsý hâlinde ortaklar, koyduklarý sermaye ve iþlemekte olan faiz-
ler için masaya giremezler; ancak, iþlemiþ faizlerle ücretler ve þirket lehine yaptýklarý giderler için
herhangi bir alacaklý gibi masaya girebilirler.

V - Takas

MADDE 242 - (1) Þirkete borçlu olan kimse bu borcunu ortaklardan birinden olan alacaðý ile
takas edemez.

(2) Bir ortak da kiþisel alacaklýsýna olan borcunu þirketin ayný kiþideki bir alacaðý ile takas ede-
mez.

(3) Buna karþýlýk þirketin bir alacaklýsý ayný zamanda ortaklardan birinin kiþisel borçlusu ise
237 ve 240 ýncý maddeler gereðince ortaðýn þirket borcundan dolayý þahsen takip edilebildiði andan
itibaren hem þirket alacaklýsý, hem de ortak takas hakkýný haizdirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Þirketin Sona Ermesi ve Ortaðýn Ayrýlmasý

A) Sona erme

I - Sebepleri

1. Genel olarak

MADDE 243 - (1) Kollektif þirketler, 253 üncü madde hükmü saklý kalmak kaydýyla Borçlar
Kanununun 535 ve 536 ncý maddelerinde öngörülen ve aþaðýda yazýlý sebeplerden birinin gerçek-
leþmesiyle sona erer:

a) Konkordato ile sonuçlanmýþ olsa bile þirketin iflâsý.

b) Þirket sermayesinin tamamýnýn veya üçte ikisinin kaybedilmesine raðmen, sermayenin ta-
mamlanmasýna veya geri kalan sermaye ile yetinmeye karar verilmemiþ olmasý.

c) Þirketin diðer bir þirket ile birleþmesi.

d) Kanunun 215 inci maddesinde gösterilen süre içinde veya sonra tescil ve ilân yapýlmamýþ-
sa, aradan ne kadar süre geçmiþ olursa olsun, ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine ve bu or-
taðýn noter aracýlýðýyla diðer ortaklara uygun bir süreyi içeren ihtar göndermiþ olmasý þartýyla mah-
kemece feshe karar verilmesi.

e) 254 üncü madde hükmü saklý kalmak üzere ortaklardan birinin iflâsý.
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2. Ýstisnalar

MADDE 244 - (1) Þirket sözleþmesinde belirli bir veya birkaç sebep göstermeksizin hüküm-
de infisah sebeplerinden herhangi birinin varlýðý hâlinde þirketin sona ermeyeceðinin ifade edildiði
genel nitelikteki hüküm geçerli olmaz. Ancak, kanunun emredici hükümlerine aykýrý olmamak kay-
dýyla, bazý belirli fesih sebeplerinin þirketin sona ermesi sonucu doðurmayacaðý þirket sözleþmesin-
de kabul olunabilir.

3. Haklý sebepler

MADDE 245 - (1) Haklý sebep, þirketin kuruluþuna yol açan fiili veya kiþisel sebeplerin þirke-
tin iþletme konusunun elde edilmesini imkânsýz kýlacak veya güçleþtirecek þekilde ortadan kalkmýþ
olmasýdýr; özellikle:

a) Bir ortaðýn, þirketin yönetim iþlerinde veya hesaplarýnýn çýkarýlmasýnda þirkete ihanet etmiþ
olmasý;

b) Bir ortaðýn kendisine düþen aslî görevleri ve borçlarý yerine getirmemesi;

c) Bir ortaðýn kiþisel menfaatleri uðruna þirketin ticaret unvanýný veya mallarýný kötüye kullan-
masý;

d) Bir ortaðýn, uðradýðý sürekli bir hastalýk veya diðer bir sebepten dolayý, üstüne aldýðý þirke-
tin iþlerini yapmak için gerekli olan yeteneði ve ehliyetini kaybetmesi;

gibi hâller haklý sebeplerdendir.

(2) (a), (b) ve (c) bentleri gereðince kendisinde fesih sebebi doðmuþ olan ortaðýn dava hakký
yoktur.

4. Özel durumlar

a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi

MADDE 246 - (1) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinden dolayý fesih davasý
açabilmek için önce ortaða noter aracýlýðýyla uygun süreyi içeren bir ihbar gönderilir. Ýhbar, verilen
süre içinde borcun yerine getirilmesi ihtarýný da içerir.

b) Karine

MADDE 247 - (1) Þirket sözleþmesinde öngörülen þirket süresinin sona ermesinden sonra iþ-
lere devam etmek suretiyle zýmnî biçimde uzatýlmýþ bulunan veya süresi bir ortaðýn hayatýna bað-
lanmýþ olan þirketler, belirsiz süreli þirket sayýlýrlar.

5. Kiþisel alacaklýlarýn durumu

a) Þirket süresinin uzatýlmasý hâlinde itiraz hakký

MADDE 248 - (1) Ortaklarca alýnan þirketin süresinin uzatýlmasýna iliþkin karara, ortaklardan
herhangi birinin kiþisel alacaklýsý itiraz edebilir.

(2) Ýtiraz edebilmek için alacaklýnýn, mahkeme kararý veya o nitelikte belgeye ya da kesinleþ-
miþ icra takibine dayanmasý ve uzatma kararýnýn ilâný tarihinden itibaren onbeþ gün içinde itirazýn
noter aracýlýðýyla tebliði için notere baþvurmasý þarttýr. Süresinde yapýlmamýþsa itiraz hakký düþer.

(3) Sürenin uzatýlmasýna iliþkin karar tescil ve ilân edilmemiþ ise, alacaklý her zaman bu kara-
ra itiraz edebilir.
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b) Haciz ve þirketin feshini isteme hakký

MADDE 249 - (1) Bir ortaðýn kiþisel alacaklýsý, borçlunun kiþisel mallarýndan ve 133 üncü
madde gereðince þirketteki kâr payýndan alacaðýný alamazsa, tasfiye sonunda borçlu ortaða düþecek
paya haciz koydurmaya ve altý ay önce ihbarda bulunmak ve hesap yýlý sonu için hüküm ifade et-
mek üzere, þirketin feshini istemeye yetkilidir.

(2) Mahkemece feshe karar verilmezden önce, þirket veya diðer ortaklar borcu öderlerse, fesih
davasý düþer.

II - Hükümleri

1. Tescil ve ilân

MADDE 250 - (1) Þirketin sona ermesi hâlinde ortaklar sona ermeyi tescil ve ilân ettirmekle
yükümlüdür. Ýflâs sebebiyle þirketin infisahý hâlinde bu yükümlülük iflâs memuruna aittir.

(2) Þirketin feshi bir ortaðýn ölümünden ileri gelmiþse tescil ve ilân dilekçesi, ölen ortaðýn mi-
rasçýlarýyla birlikte diðer tüm ortaklar; mirasçýlarýn katýlmasý mümkün bulunmayan veya güç olan
hâllerde, sað kalan ortaklar tarafýndan verilir.

2. Ortaklarýn yönetim haklarýnýn sona ermesi

MADDE 251 - (1) Þirketi yönetmeye yetkili olanlar, sona ermiþ þirket adýna ve hesabýna iþlem
yapamazlar; aksi takdirde bu iþlemlerinden müteselsilen ve sýnýrsýz sorumlu olurlar. 252 nci madde
hükümleri saklýdýr.

(2) Fesih, kanuna uygun bir þekilde tescil ve ilân edilmedikçe bütün ortaklarýn üçüncü kiþilere
karþý sorumluluðu devam eder.

3. Geçici yönetim

MADDE 252 - (1) Bir ortaðýn kýsýtlanmasý veya iflâsýna karar verilmesi hâlinde, Borçlar Ka-
nununun 537 nci maddesi uygulanýr.

B) Ortaklarýn þirketten ayrýlmasý

I - Özel durumlar

1. Ortaðýn ölümü

MADDE 253 - (1) Þirket sözleþmesinde þirketin ölen ortaðýn mirasçýlarýyla devam edeceðine
iliþkin düzenleme yoksa, mirasçýlarla diðer ortaklarýn oy birliði ile verecekleri karar üzerine þirket
bunlarýn arasýnda devam edebilir. Mirasçýlar veya içlerinden biri þirkette kalmaya razý olmazlarsa,
diðer ortaklar, ölen ortaðýn razý olmayan mirasçýlarýna düþen paylarý ödeyerek onlarý þirketten çýka-
rýr ve aralarýnda þirkete devam edebilirler. Bu durumda sað kalan ortaklardan birinin þirketin deva-
mýna onay vermemesi sebebiyle oy birliði saðlanamadýðý takdirde þirket sona erer.

(2) Þirketin, ölen ortaðýn mirasçýlarýyla diðer ortaklar arasýnda kollektif þirket olarak devam
edeceði hakkýnda þirket sözleþmesinde hüküm varsa; mirasçýlar kollektif sýfatýyla þirkete devam
edip etmemekte serbesttirler. Mirasçýlar þirketin devam etmesini isterlerse, diðer ortaklar bu isteði
kabul etmek zorundadýr. Ancak, kollektif sýfatýyla þirkette kalmak istemeyen mirasçý varsa, ölen or-
taðýn payýndan kendisine düþen tutar ile komanditer olarak þirkete kabul edilmesini önerebilir. Di-
ðer ortaklar bu öneriyi kabul etmek zorunda deðildir. Mirasçýlar þirkete kollektif ortak veya koman-
diter olarak girip girmeyeceklerini ortaðýn ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde þirkete ihbar etme-
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lidir. Durumun þirkete ihbarýna kadar, mirasçýlar þirkette komanditer olarak kalmýþ sayýlýrlar. Bu sü-
re içinde ihbarda bulunmamýþ olan mirasçýlar, sürenin sona ermesinden itibaren kollektif ortak sýfa-
týný alýrlar.

2. Ortaðýn iflâsý
MADDE 254 - (1) Ortaklardan birinin iflâsý hâlinde, müflis ortak þirketten çýkarýlabilir. Bu

takdirde þirket diðer ortaklar arasýnda devam eder ve müflisin payý, masaya ödenir. Þu kadar ki; söz-
leþme ile ortaklarýn bu hakký kaldýrýlabilir.

3. Haklý sebepler
MADDE 255 - (1) Bir ortaðýn kendisinden kaynaklanan sebeplerden dolayý þirketin feshinin

istenebileceði durumlarda, diðer ortaklarýn tümü o ortaðýn þirketten çýkarýlmasýna ve þirketin deva-
mýna karar verebilir. Þirket sözleþmesinde bu kararýn çoðunlukla alýnmasý öngörülebilir.

(2) Çýkarýlan ortak, bu kararýn noter aracýlýðýyla tebliðinden itibaren üç aylýk hak düþürücü sü-
re içinde þirkete karþý çýkarýlmanýn iptali davasýný açabilir.

(3) Birinci fýkra uyarýnca çýkarma kararý alýnamadýðý takdirde, her ortak, þirket merkezinin bu-
lunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden söz konusu ortaðýn þirketten çýkarýlmasýný ve ayrýl-
ma payýnýn belirlenmesini isteyebilir.

4. Fesih ihbarý
MADDE 256 - (1) Süresiz þirketlerde ortaklardan biri þirketin fesih ihbarýnda bulunduðu tak-

dirde, diðer ortaklar feshi kabul etmeyerek, o ortaðý þirketten çýkarýp þirketin kendi aralarýnda de-
vam etmesine karar verebilirler.

(2) Birinci fýkra hükmü, bir ortaðýn kiþisel alacaklýsýnýn 248 veya 249 uncu maddeler gereðin-
ce itiraz veya fesih hakkýný kullanmasý hâllerinde de geçerlidir.

(3) Bu takdirde þirketin devam edeceðine iliþkin karar, alacaklýya teblið edilir ve borçlu ortak
faaliyet dönemi sonunda þirketten çýkarýlýr.

5. Ýki kiþilik þirkette
a) Haklý sebeplerin varlýðýnda
MADDE 257 - (1) Yalnýz iki kiþiden oluþan bir kollektif þirkette, ortaklardan birinin þirketten

çýkarýlmasýný gerektiren haklý sebepler varsa, diðer ortaðýn istemi üzerine mahkeme fesih ve tasfi-
yeye karar vermeksizin þirketin bütün iþ ve iþlemleri, varlýklarý, alacak ve borçlarýyla davacý ortaða
býrakýlmasýna ve diðer ortaðýn þirketten çýkarýlmasýna karar verebilir. Bu hâlde, çýkarýlan ortak hak-
kýnda 262 nci madde hükmü uygulanýr.

b) Diðer sebeplerin varlýðýnda
MADDE 258 - (1) Ýki kiþiden oluþan bir þirkette, ortaklardan birinin kiþisel alacaklýsý, 248, 249

ve 256 ncý maddelere göre sahip olduðu itiraz veya fesih hakkýný kullanýr veya ortaklardan biri iflâs
ederse, diðer ortak, 257 nci maddeden yararlanabilir.

II - Hükümler
1. Tescil
MADDE 259 - (1) Bir ortaðýn þirketten çýkmasý veya çýkarýlmasý hâlinde, diðer ortaklar bunu

tescil ve ilân ettirmekle yükümlüdür.
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(2) Bir ortaðýn ölümü hâlinde 250 nci maddenin ikinci fýkrasý uygulanýr.

(3) Bir ortaðýn þirketten çýkmasý veya çýkarýlmasý üçüncü kiþilere karþý ancak tescil ve ilân ta-
rihinden itibaren geçerli olur.

(4) Çýkan veya çýkarýlan ortak, bu durumun tescil ve ilân edildiði tarihe kadar yapýlan þirket iþ-
lemlerinden üçüncü kiþilere karþý sorumludur.

2. Ayrýlan ortaðýn payý
a) Hesaplama þekli
MADDE 260 - (1) Þirketten çýkan veya çýkarýlan ortaðýn payý, þirket sözleþmesinde aksine hü-

küm yoksa, çýkmanýn istendiði veya ortaðýn çýkarýldýðý, uyuþmazlýk hâlinde karar tarihine en yakýn
tarihteki þirket varlýðý esas alýnarak hesaplanýr.

b) Ödeme þekli
MADDE 261 - (1) Çýkarýlan veya çýkan ortak, 260 ýncý madde uyarýnca hesaplanan payýný þir-

ketten ancak nakden alabilir.

c) Ödeme zamaný
MADDE 262 - (1) Çýkan veya çýkarýlan ortaðýn 260 ýncý maddede yazýlý kurallara göre hesap-

lanacak payý, þirket sözleþmesinde gösterilen tarihte ve þirket sözleþmesinde hüküm yoksa ayrýlma-
dan sonra çýkarýlacak ilk bilânço tarihinde ödenir.

(2) Çýkarýlan veya çýkan ortak ayrýlma tarihinden önce giriþilen iþler tasfiye edilmedikçe þirket-
teki sermaye payýný alamaz.

d) Tamamlanmamýþ iþler
MADDE 263 - (1) Çýkarýlan veya çýkan ortak, ayrýlmadan önce baþlamýþ olan iþlerin doðrudan

doðruya sonuçlarý olan hak ve borçlara katýlýr.

(2) Çýkarýlan veya çýkan ortak, evvelce baþlanmýþ iþlerin kalan ortaklar tarafýndan faydalý sayý-
lacak þekilde tamamlanmasýna ve bir sonuca baðlanmasýna engel olamaz. Ancak; söz konusu iþle-
rin hemen tasfiyesi mümkün olamadýðý takdirde çýkan veya çýkarýlan ortak, her faaliyet dönemi so-
nunda, o yýl içinde bitirilen iþlerin hesaplarýný ve devam etmekte olan iþlemlerin o tarihteki durumu
hakkýnda bilgi verilmesini isteyebilir.

e) Zamanaþýmý
MADDE 264 - (1) Þirketin borçlarý için, þirket alacaklýlarýnýn ortaklara ileri sürebilecekleri is-

tem haklarý, ortaðýn þirketten ayrýlmasýnýn, þirketin sona erdiðinin veya iflâsýnýn ilân edildiðinin
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýnlanmasýndan itibaren üç yýl geçmesiyle zamanaþýmýna uð-
rar; ancak, niteliði nedeniyle, alacaðýn daha kýsa bir zamanaþýmýna baðlandýðý durumlarda o zama-
naþýmý süresi uygulanýr.

(2) Alacak ilândan sonra muaccel olursa, zamanaþýmý muacceliyet anýndan itibaren iþlemeye
baþlar.

(3) Bu maddede öngörülen zamanaþýmý ortaklarýn birbirlerine karþý olan alacaklarýna uygulanmaz.

f) Özel durumlar
MADDE 265 - (1) Hakkýný elde etmek için sadece paylaþýlmamýþ þirket malvarlýðýna baþvuran

alacaklýya karþý, 264 üncü maddede yer alan üç yýllýk zamanaþýmý ileri sürülemez.
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(2) Bir ortak þirketin ticarî iþletmesini devralýrsa, alacaklýlara karþý üç yýllýk zamanaþýmýný ile-
ri süremez. Buna karþýlýk, devralma sebebiyle ayrýlan ortaklar hakkýnda borcun nakli hükümlerine
göre iki yýllýk zamanaþýmý uygulanýr. Üçüncü kiþinin ticarî iþletmeyi alacak ve borçlarýyla devral-
masý hâlinde iki yýllýk zamanaþýmý geçerli olur.

g) Zamanaþýmýnýn kesilmesi

MADDE 266 - (1) Varlýðýný sürdüren þirkete veya diðer bir ortaða karþý zamanaþýmýnýn kesil-
mesi þirketten ayrýlan ortaða karþý zamanaþýmýnýn kesilmesi sonucunu doðurmaz.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Tasfiye

A) Genel hükümler

I - Sözleþme serbestisi

1. Kural

MADDE 267 - (1) Þirket sözleþmesinde farklý bir düzenleme bulunmayan durumlarda tasfiye,
bu Bölümdeki hükümlere göre yapýlýr.

2. Ortaklarýn kararlarýna uyma zorunluluðu

MADDE 268 - (1) Tasfiye memurlarý tasfiye süresince ortaklarýn tasfiyeye iliþkin oy birliðiy-
le verdikleri kararlara göre hareket ederler.

(2) Tasfiye memurlarýnýn atanmalarý ve görevden alýnmalarý veya onlara verilecek talimatla il-
gili kararlara katýlma hakký, bir ortaðýn iflâsýnda iflâs idaresine, ölümünde mirasçýlara ve kýsýtlan-
masý durumunda kanunî temsilcisine aittir. Mirasçýlar kendilerini, oy birliðiyle atayacaklarý bir
temsilci ile temsil ettirirler. Oy birliðine ulaþýlmadýðý takdirde temsilcinin atanmasý mahkemeye
aittir.

(3) Ortaklarla tasfiye memurlarý arasýnda çýkan uyuþmazlýklar, basit yargýlama usulüne göre ka-
rara baðlanýr. Yargýlamada tasfiye memurlarý ve ortaklar dinlenir. Kararýn en kýsa zamanda verilme-
si gerekir. Bu husustaki kararlar kesindir.

II - Tüzel kiþiliðin devamý

MADDE 269 - (1) Tasfiye hâline giren þirket, ortaklarla iliþkilerinde de, 293 üncü madde hük-
mü saklý kalmak kaydýyla, ehliyeti tasfiye sonuna kadar bu amaçla sýnýrlý olarak tüzel kiþiliðini ko-
rur ve ticaret unvanýný buna “tasfiye hâlinde” ibaresini ekleyerek kullanmakta devam eder.

III - Ýflâs

MADDE 270 - (1) Bir kollektif þirketin tasfiye hâlinde bulunmasý, iflâsýna engel oluþturmaz.

IV - Þirket alacaklýlarýnýn rüçhan hakký

MADDE 271 - (1) Kollektif þirket alacaklýlarýnýn þirket mallarý üzerinde ortaklarýn kiþisel ala-
caklarýna karþý haiz olduklarý rüçhan haklarý, þirketin sona ermesinden sonra da devam eder.

B) Tasfiye memurlarý

I - Genel olarak

MADDE 272 - (1) Kollektif þirketin tasfiyesi, iflâs dýþýndaki sona erme hâllerinde tasfiye me-
murlarýna aittir.
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II - Seçim ve atama

MADDE 273 - (1) Tasfiye memurlarý þirket sözleþmesiyle, þirketin devamý sýrasýnda veya so-
na ermesinden sonra ortaklarýn oy birliðiyle seçilir.

(2) Birinci fýkra hükümlerine uygun olarak bir tasfiye memuru seçilmemiþse, tüm ortaklar ve-
ya bunlarýn kanunî temsilcileri tasfiyeye memur sayýlýr. Bununla beraber ortaklardan birinin istemi
üzerine þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye hâlindeki þirket için bir
veya birkaç tasfiye memuru atar. Mahkeme gerek görürse dilekçeyi teblið ederek diðer ortaklarý
dinleyebilir.

(3) Gerek ortaklarýn seçecekleri gerek mahkemenin atayacaðý tasfiye memurlarý ortaklardan
veya üçüncü kiþilerden olabilir.

III - Görevden alma

1. Tasfiye memuru olan ortaklar

a) Sona ermeden önce atanma

MADDE 274 - (1) Tasfiye memurlarý, þirket sözleþmesiyle veya þirketin sona ermesinden ön-
ce bir ortaklar kararýyla, ortaklar arasýndan seçilmiþlerse, diðer ortaklarýn oy birliðiyle verebilecek-
leri bir kararla görevden alýnabilirler. Oy birliðine ulaþýlamadýðý takdirde, ortaklardan herhangi bi-
rinin istemi üzerine, haklý sebepler varsa, mahkemece görevden alýnabilirler.

(2) Görevden alma davasý þirketin sona ermesinden önce de açýlabilir.

b) Sona ermeden sonra atama

MADDE 275 - (1) Þirketin sona ermesinden sonra, ortaklar arasýndan seçilen tasfiye memur-
larý, diðer ortaklarýn oy birliðiyle verecekleri bir kararla görevden alýnabilirler. Oy birliðine ulaþýla-
madýðý takdirde ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine, haklý sebepler varsa, mahkemece gö-
revden alýnabilirler.

2. Ortak olmayan tasfiye memurlarý

MADDE 276 - (1) Ortak olmayan tasfiye memurlarý, þirket sözleþmesi veya sonradan verilen
bir kararla ya da þirketin sona ermesinden sonra seçilmiþ olsalar bile, ancak ortaklarýn oy birliðiyle
verecekleri bir kararla görevden alýnabilirler. Oy birliðine ulaþýlamadýðý takdirde, ortaklardan her-
hangi birinin istemi üzerine haklý sebeplerden dolayý mahkemece görevden alýnabilirler.

(2) Görevden alýnma davasý þirketin sona ermesinden önce de açýlabilir.

3. Mahkemece atanan tasfiye memurlarý

MADDE 277 - (1) 276 ncý madde, mahkeme tarafýndan atanan tasfiye memurlarýnýn görevden
alýnmalarýna da uygulanýr.

IV - Ýþlem biçimine iliþkin hükümler

1. Birlikte hareket

MADDE 278 - (1) Þirket sözleþmesi veya sonradan verilen bir kararla tasfiye iþlerini yalnýz
baþýna görmeye yetkili kýlýnmamýþ olan tasfiye memurlarý birlikte hareket ederler.

(2) Tasfiye memuru tasfiyeye yalnýz baþýna yetkiliyse, bu durum kanunda öngörüldüðü þekil-
de tescil ve ilân olunur.
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2. Devir yasaðý ve vekil etme

MADDE 279 - (1) Bir tasfiye memuru görevini diðer bir tasfiye memuruna veya üçüncü kiþi-
lere devredemez. Ancak, bazý belirli iþ ve iþlemleri yürütülebilmesi için tasfiye memurlarý içlerin-
den birini veya bazýlarýný ya da üçüncü kiþiyi vekil edebilirler.

3. Temsil

MADDE 280 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan þirketi mahkemelerde ve dýþarýda tasfiye memur-
larý temsil eder.

(2) Tasfiye memurlarý þirket için yararlý gördükleri takdirde, olaðan iþlem ve iþlerle sýnýrlý ol-
mak koþuluyla, sulhe, feragata, kabule, tahkime ve özellikle hakem seçmeye de yetkilidirler; gerek-
lilik hâlinde yeni iþlemler de yapabilirler.

(3) Tasfiye hâlinde bulunan kollektif þirket adýna düzenlenen bütün belgeler ve senetlerin “tas-
fiye hâlinde bulunan filan þirketin tasfiye memurlarý” ibaresi eklenerek tasfiye memurlarý tarafýn-
dan imzalanmasý þarttýr.

(4) Bir tasfiye memurunun görevini yaparken iþlediði haksýz fiillerden þirket de sorumludur.

4. Yalnýz baþýna hareket

MADDE 281 - (1) Üçüncü kiþiler tarafýndan yapýlacak teklif, icap, ihbar, ihtar ve teblið gibi
beyanlarýn tasfiye memurlarýndan yalnýz birine karþý yapýlmasý yeterlidir.

(2) Þirketin menfaatleri için tehlike umulan durumlarda özellikle kanun yollarýna baþvurulma-
sýnda tasfiye memurlarý tek baþlarýna hareket edebilirler.

5. Yetkilerin geniþletilmesi veya daraltýlmasý

MADDE 282 - (1) Tasfiye memurlarýnýn kanunen haiz olduklarý yetkiler, ortaklar tarafýndan
oy birliðiyle veya haklý sebeplerin bulunmasý durumunda mahkeme kararý ile daraltýlýp geniþletile-
bilir.

(2) Tescil ve ilân olunmadýkça yetkilerin daraltýlmasý, iyiniyetli üçüncü kiþilere ileri sürülemez.

V - Tescil ve ilân

MADDE 283 - (1) Tasfiye memurlarýnýn atanmalarýna, deðiþtirilmelerine, görevden alýnmala-
rýna ve yetkilerine iliþkin þirket sözleþmesinin hükümleri ile ortaklar veya mahkeme tarafýndan ve-
rilen tasfiyeye iliþkin kararlarýn tescil ve ilâný þarttýr.

VI- Ücret

MADDE 284 - (1) Ortaklar arasýndan seçilen tasfiye memurlarý, sözleþmede veya sonradan ve-
rilmiþ bir kararda belirtilmediði takdirde ücret alamazlar.

(2) Ortak olmayanlardan atanan tasfiye memurlarý, ücret kararlaþtýrýlmasa bile, hâlin gereðine
göre takdir edilecek uygun bir ücret isteyebilirler, anlaþmazlýk durumunda taraflar yargý yoluna baþ-
vurabilir.

VII - Sorumluluk

MADDE 285 - (1) Kanuna, þirket sözleþmesine veya iþ görme þartlarýný gösteren diðer hüküm-
lere aykýrý hareket ederek, üçüncü kiþileri veya ortaklarý zarara uðratan tasfiye memurlarý, kusursuz
olduklarýný ispat etmedikçe, müteselsil olarak sorumlu tutulurlar.
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(2) Tasfiye memurlarý, atadýklarý ve hizmete aldýklarý kimselerin kanuna, þirket sözleþmesine
veya diðer iþ görme þartlarýný gösteren hükümlere aykýrý hareketlerinden dolayý da Borçlar Kanunu-
nun 100 üncü maddesi hükmünce, gerek üçüncü kiþilere gerek ortaklara karþý müteselsil olarak so-
rumludurlar.

(3) Bu davalar, davacýnýn, zararý ve faili öðrendiði tarihten itibaren iki yýlda ve her hâlde zara-
rý doðuran fiilden itibaren beþ yýlda zamanaþýmýna uðrar. Ancak, zararý doðuran fiil bir suç oluþtur-
duðu ve Türk Ceza Kanununa göre süresi daha uzun bir dava zamanaþýmýna baðlý olduðu takdirde
tazminat davasýna da o zamanaþýmý uygulanýr.

C) Tasfiye iþleri
I - Koruma önlemleri
MADDE 286 - (1) Tasfiye memurlarý, tasfiye hâlinde bulunan þirketin bütün mal ve haklarý-

nýn korunmasý için basiretli bir iþ adamý gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiðince en
kýsa zamanda bitirmekle yükümlüdür.

II - Defter tutma yükümlülüðü
1. Baþlangýç envanteri ve bilânçosu
MADDE 287 - (1) Tasfiye memurlarý, önceden seçilmiþlerse þirketin sona ermesini hemen iz-

leyen günlerde ve þirketin sona ermesinden sonra ortaklarca seçilmiþ veya mahkemece atanmýþlar-
sa seçimlerinden ve atanmalarýndan hemen sonra þirket iþlerini gören kiþileri çaðýrarak onlarla bir-
likte, gelmedikleri takdirde yalnýz baþlarýna, þirketin finansal durumunu gösteren bir envanter ile
bilânço düzenlerler. Tasfiye memurlarý gerek görürlerse þirket mallarýna deðer biçmek için uzman-
lara baþvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilânço, tasfiye memurlarýnýn önünde þirket iþlerini yö-
netenler tarafýndan imzalanýr.

(2) Envanter ve bilânçonun imzasýndan sonra, tasfiye memurlarý sona ermiþ bulunan þirketin
envanterde yazýlý bütün mallarý ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar.

2. Defterler
MADDE 288 - (1) Tasfiye memurlarý tasfiye iþlemlerinin güvenliðini saðlamak için gereken

defterleri tutmakla yükümlüdür.
3. Son bilânço
MADDE 289 - (1) Tasfiye sonunda, tasfiye memurlarý þirket sözleþmesi veya kanun hükümle-

rine göre ortaklarýn sermaye ile kâr ve zarardaki paylarýný ve diðer haklarýný gösteren bir bilânço dü-
zenleyerek ortaklara teblið ile yükümlüdürler. Ortaklar bir ay içinde mahkemeye baþvurarak itiraz
etmezlerse, bilânço kesinleþir.

(2) Bundan sonra ortaklar, kendilerine düþen paylarý almaktan kaçýndýklarý takdirde tasfiye memur-
larý, bu paylarý her ortaðýn ayrý ayrý adlarýna 296 ncý maddede gösterilen bankalardan birine yatýrýrlar.

4. Saklama zorunluluðu
MADDE 290 - (1) Tasfiyenin sonunda belgelerin ve defterlerin saklanmasý hakkýnda 82 nci

madde hükmü uygulanýr.
III - Tasfiyenin amacý
MADDE 291 - (1) Tasfiye memurlarý, þirketin faaliyette bulunduðu dönemde baþlanmýþ olup

da henüz sonuçlandýrýlmamýþ olan iþ ve iþlemleri tamamlamaya, þirketin borç ve taahhütlerini yeri-
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ne getirmeye, þirketin alacaklarýný toplamaya, gereðinde yargý yolu ile almaya ve varlýklarý paraya
çevirmeye, net varlýðý elde etmeye yönelik ve yarayan bütün iþ ve iþlemleri yapmaya yetkili ve zo-
runludurlar.

IV - Yeni iþler

1. Kural

MADDE 292 - (1) Tasfiye memurlarý tasfiyenin gereklerinden olmayan yeni bir iþlem yapa-
mazlar. Aksi takdirde, bu tür iþlemlerden dolayý ortaklara karþý müteselsilen sorumlu olurlar.

2. Ýstisna

MADDE 293 - (1) Tasfiye memurlarý, þirketin iþletme konusu kapsamýndaki iþlemlere, ancak,
ortaklarýn oy birliðiyle; feshe mahkemece karar verilmiþ olan durumlarda, ortaklar oy birliðini sað-
layamazlarsa, mahkemenin onay kararýyla devam edebilirler.

V - Varlýklarýn paraya çevrilmesi

1. Ayrý ayrý satýþ

MADDE 294 - (1) Tasfiye memurlarý þirketin sona ermesi durumunda þirkete ait taþýnýrlarý, du-
rumun gereklerine göre ya artýrma yoluyla veya pazarlýkla satabilirler. Oy birliðiyle verilen bir ka-
rarla ortaklar baþka bir satýþ þeklini belirlemedikleri takdirde, taþýnmazlar ancak Ýcra ve Ýflâs Kanu-
nu hükümleri uyarýnca açýk artýrma yoluyla satýlabilir.

(2) Ýlgililer arasýnda küçük veya kýsýtlanmýþ bir kiþinin bulunmasý bu hükmün uygulanmasýna
engel olmaz.

2. Toptan satýþ

MADDE 295 - (1) Ortaklar oy birliðiyle karar vermedikçe, tasfiye memurlarý önemli miktar-
daki þirket varlýklarýný toptan satamazlar; ancak oybirliðinin saðlanamadýðý hâllerde mahkeme top-
tan satýþa karar verebilir.

3. Paranýn yatýrýlmasý

MADDE 296 - (1) Tasfiye memurlarý, tasfiye sýrasýnda elde edilen paralarýn bin Türk lirasýn-
dan fazlasýný, mahkemece belirlenecek bir bankaya, þirket adýna yatýrýrlar.

VI - Borçlarýn ödenmesi

MADDE 297 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif þirketin vadesi henüz gelmemiþ olan
borçlarýný tasfiye memurlarý iskonto uygulayarak derhal ödemeye ve alacaklýlar da bu ödeme tarzý-
ný kabule zorunludurlar.

VII - Ortaklarýn ek ödemeleri

MADDE 298 - (1) Bir kollektif þirketin varlýðý, borçlarýnýn tamamýna yetmediði takdirde, ka-
lan þirket borçlarýnýn ödenmesini saðlamak için tasfiye memurlarý ortaklara baþvururlar.

VIII - Tasfiyeden arta kalanýn daðýtýlmasý

1. Geçici ödemeler

MADDE 299 - (1) Tasfiye memurlarý, alacaklýlarýn ve ortaklarýn ilerde doðmasý muhtemel hak
ve alacaklarýna yetecek tutarý alýkoymak þartýyla, mevcut parayý geçici olarak ortaklar arasýnda da-
ðýtabilirler.
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2. Son daðýtma
MADDE 300 - (1) Þirketin net varlýðý, þirket sözleþmesine veya sonradan verilecek karara gö-

re, tasfiye memurlarý tarafýndan daðýtýlýr. Sözleþmede aksine hüküm veya ortaklarýn kararý bulun-
madýðý takdirde daðýtma para olarak yapýlýr.

IX - Ortaklarýn denetleme hakký
1. Bilgi isteme hakký
MADDE 301 - (1) Tasfiye memurlarý, ortaklara, her zaman tasfiye iþlerinin durumu hakkýnda

bilgi ve ortaklar istedikleri takdirde bu hususta imzalý bir belge vermekle yükümlüdürler.
(2) Tasfiye memurlarý tasfiyenin sonunda tasfiye iþ ve iþlemlerine dair ortaklara hesap verirler.
2. Defterleri inceleme hakký
MADDE 302 - (1) Tasfiye memurlarý, istem üzerine þirkete ve tasfiyeye iliþkin bütün defter-

leri ve belgeleri tasfiye iþleminin yapýldýðý yerde ortaklara göstermekle yükümlüdürler. Ortaklarýn
bu defter ve belgelerden suret almalarýna tasfiye memurlarý engel olamazlar.

X - Tasfiyenin sonu
MADDE 303 - (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine, þirketin ticaret unvanýnýn sicilden silinmesi

ve bunun tescil ve ilâný için durum, tasfiye memurlarý tarafýndan ticaret sicil müdürlüðüne bildirilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Komandit Þirket
BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Þirketin Niteliði ve Kuruluþu
A) Tanýmý
MADDE 304 - (1) Ticarî bir iþletmeyi bir ticaret unvaný altýnda iþletmek amacýyla kurulan, þir-

ket alacaklýlarýna karþý ortaklardan bir veya birkaçýnýn sorumluluðu sýnýrlandýrýlmamýþ ve diðer ortak
veya ortaklarýn sorumluluðu belirli bir sermaye ile sýnýrlandýrýlmýþ olan þirket komandit þirkettir.

(2) Sorumluluðu sýnýrlý olmayan ortaklara komandite, sorumluluðu sýnýrlý olanlara komanditer
denir.

(3) Komandite ortaklarýn gerçek kiþi olmalarý gerekir. Tüzel kiþiler ancak komanditer ortak ola-
bilirler.

B) Uygulanacak hükümler
MADDE 305 - (1) Bu Bölümdeki özel hükümler saklý kalmak þartýyla, kollektif þirkete dair

212 ilâ 216 ncý maddeler komandit þirketler hakkýnda da uygulanýr.
(2) Þirket sözleþmesinde, her komanditer ortaðýn sermayesinin miktarý, cinsi ve ortak sýfatýn-

dan kaynaklanan ve bir yönetim hakký niteliðinde olmamasý gereken, komanditer ortaklara verilen
yönetim görevleri açýkça belirtilir.

C) Sözleþme
I - Yorum
MADDE 306 - (1) Þirketin komandit olup olmadýðý sözleþme hükümlerine göre belirlenir. Or-

taklar tarafýndan þirkete verilen ad ve nitelik o þirketin türünün belirlenmesinde yalnýz baþýna yeter-
li olmaz.
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(2) Bir þirketin komandit olduðu açýkça saptanamýyorsa o þirket kollektif sayýlýr.

II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu

MADDE 307 - (1) Bir komandit þirket sözleþmesine 213 üncü maddede gösterilen kayýtlardan
baþka komanditerlerin adlarý ve her birinin koyduklarý veya koymayý taahhüt ettikleri sermayenin
cins ve miktarlarý yazýlarak tescil ve ilân ettirilir.

(2) Bir komanditer kiþisel emeðini ve ticarî itibarýný sermaye olarak koyamaz.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Ortaklar Arasýndaki Ýliþkiler

A) Sözleþme serbestisi

MADDE 308 - (1) Komandit þirkette ortaklarýn birbirleriyle olan iliþkileri þirket sözleþmesi ile
düzenlenir. Þirket sözleþmesinde hüküm bulunmayan durumlarda, bu Bölümde yazýlý hükümler sak-
lý kalmak þartýyla, kollektif þirketlere iliþkin 217 ilâ 231 inci maddeler uygulanýr.

B) Komanditerlerin hukukî durumu

I - Yönetim

MADDE 309 - (1) Ýster komandite ister komanditer olsun her ortaðýn bir oy hakký vardýr. Bu
kurala aykýrý düzenlemeler geçersizdir.

(2) Þirket, komanditeler tarafýndan yönetilir.

(3) Komanditerler, þirket iþlerini görmeye görevli ve yetkili olmadýklarý gibi, yönetim hakkýný
haiz kiþilerin yetkileri içinde yaptýklarý iþlere itiraz da edemezler. Ancak; olaðanüstü iþ ve iþlemler-
de, þirket sözleþmesinin deðiþtirilmesi, tür deðiþtirme, birleþme ve bölünme gibi yapýsal deðiþiklik-
lerde; þirkete ortak alýnmasý, çýkarýlmasý ve payýn devri türünden temel iþlemlerde komanditerler de
oy hakkýný haizdirler.

II - Denetleme

MADDE 310 - (1) Her komanditer, iþ yýlý sonunda ve iþ saatleri içinde, þirketin envanterleriy-
le bilânçosunun içeriðini, diðer finansal tablolarýný, bunlarýn doðruluðunu ve geçerliliðini inceleme-
ye yetkilidir.

(2) Komanditer, bu incelemeyi bizzat yapabileceði gibi bir uzmana da yaptýrabilir. Uzmanýn
þahsý hakkýnda bir itiraz ileri sürülürse komanditerin istemi üzerine mahkeme tarafýndan bir iþlem
denetçisi atanmasýna karar verilir. Bu karar kesindir.

(3) Haklý sebeplerin bulunmasý hâlinde, mahkeme, komanditerin istemi üzerine þirketin iþleri-
nin ve varlýðýnýn bizzat veya bir iþlem denetçisi tarafýndan incelenmesine her zaman izin verebilir.

(4) Bu madde hükümlerine aykýrý þirket sözleþmesi hükümleri geçersizdir.

III - Rekabet yasaðý

MADDE 311 - (1) Kollektif ortaklarýn, þirket konusunu oluþturan iþlemlerin aynýný yapamaya-
caklarýna iliþkin 230 uncu madde komanditerler hakkýnda uygulanmaz. Ancak, komanditer, þirke-
tin iþletme konusunun kapsamýna giren iþlerle uðraþacak bir ticarî iþletme açar veya böyle bir iþlet-
me açan bir kiþiyle ortak olur ya da bu nitelikte bir þirkete girerse, komandit þirketin belgelerini ve
defterlerini incelemek hakkýný kaybeder.
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IV - Kâr ve zarar

1. Genel olarak

MADDE 312 - (1) Komanditer, iþ yýlý sonunda gerçekleþen kâr payýný ve þirket sözleþmesin-
de kararlaþtýrýlmýþ olan faizleri nakden alýr. Ancak koyduðu sermaye herhangi bir sebeple azalmýþ
ise noksaný tamamlanýncaya kadar kâr ve faizi isteyemez. Þu kadar ki, gelecek yýllarda elde edile-
cek kâr paylarýndan, sermayenin noksaný tamamlandýktan sonra artan kýsýmdan önce geçmiþ yýlla-
ra ait birikmiþ faizler ödenir.

2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr paylarý

a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiþ olanlar

MADDE 313 - (1) Komanditerler, önce aldýklarý ve usulüne göre tahakkuk ettirilmiþ faizi ve
kâr paylarýný, þirketin sonradan meydana gelen zararýný kapatmak için geri vermeðe zorunlu tutula-
mazlar.

b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiþ olanlar

MADDE 314 - (1) Komanditerler, kanuna ve þirket sözleþmesine göre düzenlenen ve kâr gös-
teren bir bilânçoya göre, iyiniyetle aldýklarý ancak usulsüz tahakkuk etirilmiþ kâr paylarýný veya þir-
ket sözleþmesi ile kabul edilmiþ olan faizleri geri vermeye zorunlu tutulamazlar.

V - Ortaklýðýn geçiþi

1. Devir hâlinde

MADDE 315 - (1) Komanditer, þirketteki payýný baþkasýna devredebilir. Ancak, devre diðer or-
taklar onay vermemiþlerse Borçlar Kanununun 532 nci maddesi hükmü uygulanýr.

2. Ölüm hâlinde

MADDE 316 - (1) Ölen bir komanditerin yerine mirasçýlarý geçer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Þirketin ve Ortaklarýn Üçüncü Kiþilerle Olan Ýliþkileri

A) Uygulanacak hükümler

MADDE 317 - (1) Þirket ve ortaklarýn üçüncü kiþilerle olan iliþkilerinde, bu Bölümdeki özel
hükümler saklý kalmak þartýyla, kollektif þirkete iliþkin 232 ilâ 242 nci maddeler uygulanýr.

B) Þirketin temsili

MADDE 318 - (1) Komandit þirketler, kural olarak, komandite ortaklar tarafýndan temsil edi-
lir. Kollektif þirketin temsil yetkisinin kapsamý ve sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin hükümleri komandit
þirkete de uygulanýr.

(2) Komanditer ortaklar, ortak sýfatýyla þirketi temsile yetkili olamazlar. Ancak, þirket sözleþ-
mesinde aksine hüküm bulunmamak þartýyla, komanditer ortak ticarî mümessil, ticarî vekil veya
seyyar tacir memuru olarak atanabilir.

C) Komanditer ortaðýn sorumluluðu

I - Genel olarak

MADDE 319 - (1) Bir komanditerin sorumluluðu koyduðu veya taahhüt ettiði sermaye mikta-
rýný aþamaz.
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II - Ýstisnalar
1. Adý þirketin unvanýnda bulunan komanditer
MADDE 320 - (1) Adý þirketin unvanýnda bulunan komanditer, üçüncü kiþilere karþý koman-

dite bir ortak gibi sorumlu sayýlýr.
2. Þirket adýna iþlemde bulunan komanditer
MADDE 321 - (1) Ticarî mümessil, ticarî vekil veya seyyar tacir memuru olarak hareket etti-

ðini açýkça bildirmeksizin, þirket adýna iþlemlerde bulunan komanditer ortak, bu iþlemler nedeniy-
le iyiniyetli üçüncü kiþilere karþý komandite ortak gibi sorumlu olur.

(2) Þirket, ticaret siciline tescil edilmeden önce iþlemler yapýlmýþsa, komanditer, bu tür þirket
borçlarý için, üçüncü kiþilere karþý, sorumluluðunun sýnýrlý olduðunun onlar tarafýndan bilindiðini is-
pat etmediði takdirde, komandite ortak gibi sorumlu tutulur.

(3) Alacaklý, komanditerin koyduðu sermayeye biçilen deðerin, bu sermayenin konulduðu an-
daki deðerinin altýnda olduðunu ispat edebilir. Aradaki fark tutarýnca komanditer sorumludur.

(4) Komanditer ortak, koymayý taahhüt ettiði sermaye tutarýnca, kendisinin þirkete girmesinden
önce doðan borçlardan da sorumludur.

(5) Komanditerin, þirket yönetimine karýþmasý sonucunu doðurmayacak þekilde öðüt vermesi,
görüþ açýklamasý, olaðanüstü iþ ve iþlemler ile þirketin iþ ve iþlemleri üzerinde haiz olduðu denetle-
me haklarýný kullanmasý, kanunda yazýlý hâllerde yönetim iþlerini gören kimselerin atanmalarýna,
görevden alýnmalarýna katýlmasý, þirket içinde ikinci derecedeki hizmetlerde ve görevlerde çalýþtý-
rýlmasý, komanditer sýfatýyla sorumluluðunu etkilemez.

III - Alacaklýlarýn durumu
1. Takip imkâný
MADDE 322 - (1) Komanditer, koymayý taahhüt ettiði sermaye borcunun henüz ödemediði tu-

tarýna kadar þirket alacaklýlarýna karþý sorumludur. Bu suretle kendisine baþvurulan komanditer or-
tak, þirket alacaklýsýna ödemede bulunduðu tutarda sermaye borcundan kurtulur. Þirket alacaklýlarý,
þirket sona ermiþ olmadýkça veya þirket aleyhine yapýlan icra takibi semeresiz kalmadýkça, koman-
ditere baþvuramazlar.

(2) Þirketin iflâsý hâlinde alacaklýlarýn haiz olduklarý haklar iflâs masasýna geçer.
(3) Komanditer, þirkete koymayý taahhüt ettiði sermayeyi aþan bir tutar ile sorumluluðu üzeri-

ne aldýðýný yazý ile bildirmiþ veya ilân etmiþse üçüncü kiþilere veya bildirimin muhatabýna karþý bu
tutar kadar sorumlu olur.

2. Sermayenin azaltýlmasý
MADDE 323 - (1) Bir komanditer sermayesini, 313 ve 314 üncü madde hükümleri saklý kal-

mak þartýyla, gerek doðrudan doðruya gerek faiz veya kâr payýna sayýlmak üzere dolayýsýyla tama-
men veya kýsmen geri alamayacaðý gibi, sermayesi herhangi bir sebeple azalmýþsa noksan tamam-
lanýncaya kadar, faiz veya kâr payý da isteyemez. Aksi hâlde, komanditer aldýðý para kadar þirket
alacaklýlarýna karþý 322 nci maddenin birinci fýkrasý gereðince sorumlu olur.

3. Ýflâs
a) Þirketin iflâsý
MADDE 324 - (1) Bir komandit þirketin iflâsý hâlinde, þirket alacaklýlarý alacaklarýný almadýk-

ça, ortaklarýn kiþisel alacaklýlarý þirket mallarýna baþvuramaz.
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(2) Komanditerlerin koyduklarý sermaye de, þirket alacaklýlarýnýn birinci fýkrada yazýlý olduðu
gibi öncelikle haklarýný elde edecekleri mallardan sayýlýr.

b) Komanditelerin sorumluluðu
MADDE 325 - (1) Þirketin varlýðý þirket alacaklýlarýna yetmeyecek olursa, bu alacaklýlar geri

kalan alacaklarýndan dolayý komanditelerin kiþisel mallarýna baþvurabilirler.

(2) Ortaklarýn kiþisel mallarýna baþvurulmasý hâlinde þirket alacaklýlarýnýn, ortaklarýn kiþisel
alacaklýlarýna karþý rüçhan hakký yoktur.

c) Komanditerin iflâsý
MADDE 326 - (1) Þirket ve iflâs hâlinde masasý veya þirket alacaklýlarý, iflâs etmiþ bir koman-

diterin masasýna baþvururlarsa, bunlarýn, müflis komanditerin kiþisel alacaklýlarýna karþý rüçhan
hakký yoktur.

4. Takas
MADDE 327 - (1) Þirketten alacaðý olan bir kiþinin, sermaye borcunu henüz yerine getirme-

miþ veya koyduðu sermayeyi geri almýþ bir komanditere borcu varsa, bu kiþi þirketteki alacaðýný ko-
manditere olan borcu ile takas edebilir. 242 nci madde hükmü saklýdýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Þirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

A) Uygulanacak hükümler
MADDE 328 - (1) Kollektif þirketlerin sona ermesine, tasfiyesine ve ortaklarýn þirketten çýk-

ma ve çýkarýlmasýna iliþkin 243 ilâ 303 üncü maddeler hükümleri komandit þirketlerde de uygula-
nýr. Ancak, þirket sözleþmesinde aksine bir hüküm bulunmadýkça komanditerin ölümü veya kýsýt-
lanmasý þirketin sona ermesi sonucunu doðurmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Anonim Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Genel Hükümler, Kuruluþ ve Temel Ýlkeler

A) Genel Hükümler
I - Taným
MADDE 329 - (1) Anonim þirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüþ olan, borçlarýndan

dolayý yalnýz malvarlýðýyla sorumlu bulunan þirkettir.

(2) Paysahipleri, sadece taahhüt etmiþ olduklarý sermaye paylarý ile ve þirkete karþý sorumlu-
dur.

II - Özel kanunlara baðlý anonim þirketler
MADDE 330 - (1) Özel kanunlara baðlý anonim þirketlere, kanunlarýndaki hükümler saklý kal-

mak kaydýyla, bu Kýsým hükümleri uygulanýr.

III - Amaç ve konu
MADDE 331 - (1) Anonim þirketler, kanunen yasaklanmamýþ her türlü ekonomik amaç ve ko-

nular için kurulabilir.
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IV - En az sermaye tutarý

MADDE 332 - (1) Tamamý esas sözleþmede taahhüt edilmiþ bulunan sermayeyi ifade eden
esas sermaye ellibin Türk Lirasýndan ve sermayenin artýrýlmasýnda yönetim kuruluna tanýnmýþ yet-
ki tavanýný gösteren kayýtlý sermaye sistemini kabul etmiþ bulunan halka açýk olmayan anonim þir-
ketlerde baþlangýç sermayesi yüzbin Türk Lirasýndan aþaðý olamaz. Bu en az sermaye tutarý Bakan-
lar Kurulunca artýrýlabilir.

(2) Bu Kanun anlamýnda kayýtlý sermayeli anonim þirketlerde baþlangýç sermayesi, kuruluþta
ve sisteme ilk geçildiðinde haiz olunmasý zorunlu sermayedir; çýkarýlmýþ sermaye ise, çýkarýlmýþ
paylarýn tümünün itibarî deðerlerinin toplamýný temsil eder.

(3) Halka açýk olmayan anonim þirketler gerekli þartlarý artýk haiz olmadýklarý takdirde, Sana-
yi ve Ticaret Bakanlýðýndan izin alarak kayýtlý sermaye sisteminden çýkabilecekleri gibi, bu sisteme
alýnýrken aranan nitelikleri kaybettiklerinde, istemleri bulunmasa bile ayný Bakanlýk tarafýndan sis-
temden çýkartýlýrlar.

(4) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununun 12 nci maddesi hükmü sak-
lýdýr.

V - Devletin gözetimi

1. Ýzin

MADDE 333 - (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca yayýmlanacak tebliðle, faaliyet alanlarý be-
lirlenip, ilân edilecek anonim þirketler Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izni ile kurulur. Bu þirketle-
rin esas sözleþme deðiþiklikleri de ayný Bakanlýðýn iznine baðlýdýr. Bakanlýk incelemesi sadece ka-
nunun emredici hükümlerine aykýrýlýk bulunup bulunmadýðý yönünden yapýlabilir. Bunun dýþýnda
hukukî konumu, niteliði ve iþletme konusu ne olursa olsun anonim þirketin kuruluþu ve esas sözleþ-
me deðiþiklikleri herhangi bir makamýn iznine baðlanamaz.

2. Kamu tüzel kiþilerinin yönetim kurulunda temsili

MADDE 334 - (1) Devlet, il, belediye gibi kamu tüzel kiþilerinden birine, esas sözleþmede ön-
görülecek bir hükümle, paysahibi olmasalar da, iþletme konusu kamu hizmeti olan anonim þirketle-
rin yönetim kurullarýnda temsilci bulundurmak hakký verilebilir.

(2) Birinci fýkrada yazýlý þirketlerde paysahibi olan kamu tüzel kiþilerinin yönetim kurulunda-
ki temsilcileri, ancak bunlar tarafýndan görevden alýnabilir.

(3) Kamu tüzel kiþilerinin yönetim kurulundaki temsilcileri, genel kurul tarafýndan seçilen üye-
lerin hak ve görevlerini haizdir. Kamu tüzel kiþileri, þirket yönetim kurulundaki temsilcilerinin bu
sýfatla iþledikleri fiillerden ve yaptýklarý iþlemlerden dolayý þirkete ve onun alacaklýlarýyla paysahip-
lerine karþý sorumludur. Tüzel kiþinin rücû hakký saklýdýr.

B) Kuruluþ

I - Kurucu iþlem

MADDE 335 - (1) Þirket, kurucularýn, kanuna uygun olarak düzenlenmiþ bulunan, sermaye-
nin tamamýný ödemeyi, þartsýz taahhüt ettikleri, imzalarýnýn noterce onaylandýðý esas sözleþmede,
anonim þirket kurma iradelerini açýklamalarýyla kurulur.

(2) 355 inci maddenin birinci fýkrasý hükmü saklýdýr.
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II - Kuruluþ belgeleri

MADDE 336 - (1) Esas sözleþme, kurucular beyaný, deðerleme raporlarý, ayýn ve iþletme dev-
ralýnmasýna iliþkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan þirketle, kurucular ve diðer kiþi-
lerle yapýlan ve kuruluþla ilgili olan sözleþmeler ile iþlem denetçisi raporu, kuruluþ belgeleridir.
Bunlar, sicil dosyasýna konulur ve birer nüshalarý þirket tarafýndan beþ yýl süreyle saklanýr.

III - Kurucular

1. Taným

MADDE 337 - (1) Pay taahhüt edip esas sözleþmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kiþiler kurucu-
dur.

(2) Kurucular, birinci fýkrada yazýlý iþlemi, üçüncü bir kiþinin hesabýna yaptýklarý takdirde, bu
kiþi de kuruluþtan doðan sorumluluk bakýmýndan kurucu sayýlýr. Söz konusu üçüncü kiþi, kendisi
hesabýna iþ gören kimsenin bildiði veya bilmesi gereken bir hususu kendisinin bilmediðini ileri sü-
remez.

2. Asgarî sayý

MADDE 338 - (1) Anonim þirketin kurulabilmesi için paysahibi olan bir veya daha fazla ku-
rucunun varlýðý þarttýr. 330 uncu madde hükmü saklýdýr.

(2) Paysahibi sayýsý bire düþerse, durum, bu sonucu doðuran iþlem tarihinden itibaren yedi gün
içinde yönetim kuruluna yazýlý olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldýðý tarihten itibaren ye-
di gün içinde, þirketin tek pay sahipli bir anonim þirket olduðunu tescil ve ilân ettirir. Ayrýca, hem
þirketin tek paysahipli olarak kurulmasý hem de paylarýn tek kiþide toplanmasý hâlinde tek paysahi-
binin adý, yerleþim yeri ve vatandaþlýðý da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doðacak zarardan, bildi-
rimde bulunmayan paysahibi ve tescil ve ilâný yaptýrmayan yönetim kurulu sorumludur.

(3) Þirket, tek paysahibi olacak þekilde kendi payýný iktisap edemez; ettiremez.

IV - Esas sözleþme

1. Ýçerik

MADDE 339 - (1) Esas sözleþmenin yazýlý þekilde yapýlmasý ve bütün kurucularýn imzalarýnýn
noterce onaylanmasý þarttýr.

(2) Esas sözleþmeye aþaðýdaki hususlar yazýlýr:

a) Þirketin ticaret unvaný ve merkezinin bulunacaðý yer.

b) Esaslý noktalarý belirtilmiþ ve tanýmlanmýþ bir þekilde þirketin iþletme konusu.

c) Þirketin sermayesi ile her payýn itibarî deðeri, bunlarýn ödenmesinin þekil ve þartlarý.

d) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazýlý olacaklarý; belirli paylara tanýnan imtiyazlar; de-
vir sýnýrlamalarý.

e) Paradan baþka sermaye olarak konan haklar ve ayýnlar; bunlarýn deðerleri; bunlara karþýlýk
verilecek paylarýn miktarý, bir iþletme ve ayýn devir alýnmasý söz konusu olduðu takdirde, bunlarýn
bedeli ve þirketin kurulmasý için kurucular tarafýndan þirket hesabýna satýn alýnan mallarýn ve hak-
larýn bedelleriyle, þirketin kurulmasýnda hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek ve-
ya ödülün tutarý.



---- 1046 ----

9.t.durak-96-kom.kab.met. 61

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

f) Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diðer kimselere þirket kârýndan saðlanacak menfa-
atler.

g) Yönetim kurulu üyelerinin sayýlarý, bunlardan þirket adýna imza koymaya yetkili olanlar.
h) Genel kurullarýn toplantýya nasýl çaðrýlacaklarý; oy haklarý.
ý) Þirket bir süre ile sýnýrlandýrýlmýþsa, bu süre.
i) Þirkete ait ilânlarýn nasýl yapýlacaðý.
j) Paysahiplerinin taahhüt ettiði sermaye paylarýnýn türleri ve miktarlarý.
k) Þirketin hesap dönemi.
(3) Ýlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleþme ile atanýr.
2. Emredici hükümler
MADDE 340 - (1) Esas sözleþme, bu Kanunun anonim þirketlere iliþkin hükümlerinden ancak,

Kanunda buna açýkça izin verilmiþse sapabilir. Diðer kanunlarýn, öngörülmesine izin verdiði ta-
mamlayýcý esas sözleþme hükümleri o kanuna özgülenmiþ olarak hüküm doðururlar.

V - Taahhüdün onaylanmasý
MADDE 341 - (1) Esas sermayeyi oluþturan paylarýn tamamýnýn, kurucular tarafýndan esas

sözleþmede taahhüt olunduðu, esas sözleþmenin altýnda yer alan bir noter þerhi ile onaylanýr.
VI - Aynî sermaye
1. Aynî sermaye konulabilecek malvarlýðý unsurlarý
MADDE 342 - (1) Üzerlerinde sýnýrlý aynî bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden deðer-

lendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet haklarý ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlýðý unsur-
larý aynî sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kiþisel emek, ticarî itibar ve vadesi gelmemiþ
alacaklar sermaye olamaz.

(2) 128 inci madde hükmü saklýdýr.
2. Deðer biçme
MADDE 343 - (1) Aynî sermaye ile kuruluþ sýrasýnda devralýnacak iþletmelere ve ayýnlara, þir-

ket merkezinin bulunacaðý yer asliye ticaret mahkemesi tarafýndan atanan bilirkiþilerce deðer biçi-
lir. Deðerleme raporunda, seçilen deðerleme yönteminin, somut olayda herkes için en adil ve en uy-
gun yöntem olduðunun, alacaklarda alacaðýnýn varlýðýnýn tahsil yeteneðinin ve deðerinin gerekçe-
lerle ve ayrýntýlý bir þekilde açýklanmasý þarttýr. Resmî nitelik taþýyan bu rapora mahkemede, kuru-
cular, iþlem denetçisi ve menfaat sahipleri itiraz edebilir.

VII - Pay bedellerinin ödenmesi
1. Nakdi sermaye
MADDE 344 - (1) Nakden taahhüt edilen paylarýn itibarî deðerlerinin en az yüzde yirmibeþi

tescilden önce, gerisi de þirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Paylarýn çýkarma prim-
lerinin tamamý tescilden önce ödenir.

(2) Sermaye Piyasasý Kanununun pay bedellerinin ödenmelerine iliþkin hükümleri saklýdýr.
2. Ödeme yeri
MADDE 345 - (1) Nakdî ödemeler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayýlý Bankacýlýk Kanununa

baðlý bir bankada, kurulmakta olan þirket adýna açýlacak özel bir hesaba, sadece þirketin kullanabi-
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leceði þekilde yatýrýlýr. Taahhüt edilen paylarýn, kanunda veya esas sözleþmede öngörülmüþ bulunan
ve kanunda yazýlý olandan daha yüksek olan tutarlarýnýn ödendiði, ticaret siciline yöneltilecek bir
banka mektubu ile ispatlanýr. Banka, bu tutarý, þirketin tüzel kiþilik kazandýðýný bildiren bir sicil mü-
dürlüðü yazýsýnýn sunulmasý üzerine, sadece þirkete öder.

(2) Þirket, 335 inci maddenin birinci fýkrasýnda öngörülen noter onayý tarihinden itibaren, üç
ay içinde tüzel kiþilik kazanamadýðý takdirde, bu hususu doðrulayan bir sicil müdürlüðü yazýsýnýn
sunulmasý üzerine, bedeller banka tarafýndan sahiplerine geri verilir.

3. Halka arzedilecek paylar
MADDE 346 - (1) Esas sözleþmede taahhüt edilmiþ olup da, taahhüt sahiplerince, þirketin tes-

cilinden itibaren en geç iki ay içinde halka arzedileceði esas sözleþmede belirtilmiþ ve ayrýca garan-
ti edilmiþ bulunan nakdi paylarýn karþýlýklarý satýþtan elde edilen gelirden ödenir. Pay senetlerinin
halka arzedilmesi sermaye piyasasý mevzuatýna göre yapýlýr. Satýþ süresinin sonunda, paylarýn iti-
barî deðerlerinin, varsa çýkarma priminin karþýlýðý þirkete, giderler düþtükten sonra kalan tutar ise,
pay senetlerini halka arzeden paysahiplerine ödenir.

(2) Halka arzedilip de süresinde satýlmayan paylarýn bedellerinin tamamý, süresinde halka ar-
zedilmeyen paylarýn bedellerinin ise, yüzde yirmibeþi iki aylýk süreyi izleyen üç gün içinde ödenir.

VIII - Paylar
MADDE 347 - (1) Ýtibarî deðerinden aþaðý bedelle pay çýkarýlamaz. Paylarýn itibarî deðerden

yüksek bir bedelle, yani primli olarak çýkarýlabilmeleri için, esas sözleþmede veya genel kurul ka-
rarýnda hüküm bulunmalýdýr.

IX - Kurucu menfaatleri
MADDE 348 - (1) Kuruculara, þirketi kurduklarý sýrada harcadýklarý emeðe karþýlýk olarak pa-

ra ve bedelsiz pay senedi vermek gibi, þirket sermayesinin azalmasý sonucunu doðuracak bir men-
faatin tanýnmasýna iliþkin esas sözleþme hükümleri geçersizdir. Ancak, daðýtýlabilir kârdan 519 un-
cu maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý yedek akçe ile paysahipleri için yüzde beþ kâr payý ayrýldýk-
tan sonra kalanýn onda biri, mevcut sermayeye göre, kuruculara ödenir.

(2) Kâr daðýtýlmasa bile, kurucu intifa senedi sahipleri, esas sözleþmede öngörülen kâr payýný
alýrlar.

X - Kurucular beyaný
MADDE 349 - (1) Kurucular tarafýndan, kuruluþa iliþkin bir beyan imzalanýr. Beyan, dürüst

bir þekilde bilgi verme ilkesine göre, doðru ve eksiksiz olarak hazýrlanýr. Beyanda, aynî sermaye ko-
nuluyor, bir ayýn ya da iþletme devralýnýyorsa, bunlara verilecek karþýlýðýn uygunluðuna; bu tür ser-
mayenin ve devralmanýn gerekliliðine, bunlarýn þirkete olan yararlarýna iliþkin belgeli, gerekçeli ve
kesin ifadeli açýklamalar yer alýr. Ayrýca, þirket tarafýndan iktisap edilen menkul kýymetlerle, bun-
larýn iktisap fiyatlarý, söz konusu menkul kýymetleri çýkaranlarýn son üç yýllýk, gereðinde konsolide
finansal tablolarýnýn deðerlemelerine ve çözümlenmelerine iliþkin bilgiler, þirketin yüklendiði
önemli taahhütler, makina ve benzerleri mallarýn ve herhangi bir aktif deðerin alýmýna iliþkin bað-
lantýlar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karþýlaþtýrýlarak, açýklanýr.

(2) Ayrýca, kuruculara tanýnan menfaatler gerekçeleriyle beyanda yer alýr. Kimlerin halka arz ama-
cýyla ne miktarda pay taahhüt ettiði, pay taahhüdünde bulunanlarýn birbirleri ile iliþkileri; bunlar bir þir-
ketler topluluðuna dâhil bulunuyorlarsa, topluluk ile iliþkileri, kuruluþu inceleyen iþlem denetçisine ve
diðer hizmet verenlere ödenen ücretler, emsalleriyle karþýlaþtýrma yapýlarak, beyanda açýklanýr.
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XI - Halka arz taahhüdü

MADDE 350 - (1) 346 ncý madde uyarýnca, halka arzedilmek üzere pay taahhüdünde bulunul-
duðu takdirde, halka arz, kurucular, yönetim kurulu veya yetkili herhangi bir organ tarafýndan onay-
lanmýþ kabul edilir.

XII - Ýþlem denetçisi raporu

MADDE 351 - (1) Kuruluþun denetlenmesine iliþkin rapor iþlem denetçisi tarafýndan verilir.
Bu raporu, orta ve küçük ölçekli ile halka açýk olmayan anonim þirketlerde bir yeminli malî müþa-
vir veya serbest muhasebeci malî müþavir de düzenlemeye yetkilidir. Ýþlem denetçisi, kuruluþ rapo-
runda paylarýn tamamýnýn taahhüt edildiðini; pay bedellerinin, kanunda veya esas sözleþmede ön-
görülmüþ bulunan en az tutarlarýnýn, kanuna uygun olarak bankaya yatýrýldýðýný ve buna iliþkin ban-
ka mektubunun mevcut olduðunu; bu yükümlülüðün dolanýldýðýna iliþkin açýk bir belirti bulunma-
dýðýný; aynî sermaye ve devralýnan ayýnlar için mahkemece atanan bilirkiþilerce deðerleme yapýldý-
ðýný, mahkemece resmîyet verilen raporun dosyaya sunulduðunu; kurucu menfaatlerinin kanuna uy-
gun olduðunu; kurucular beyaný ile ilgili açýk bir uygunsuzluðun, aþýrý bir deðerin ve iþlemlerde gö-
rünür bir yolsuzluðun bulunmadýðýný ve diðer kuruluþ belgelerinin mevcut olduðunu, gerekli noter
onaylarýnýn ve izinlerin alýndýðýný açýklar.

XIII - Kuruluþtan önce pay taahhüdünün devri

MADDE 352 - (1) Pay taahhüdünün, þirketin tescilinden önce devri, þirkete karþý geçersizdir.

XIV - Fesih davasý

MADDE 353 - (1) Anonim þirketin butlanýna veya yokluðuna karar verilemez. Ancak, þirke-
tin kurulmasýnda kanun hükümlerine aykýrý hareket edilmek suretiyle, alacaklýlarýn, paysahiplerinin
veya kamunun menfaatleri önemli bir þekilde tehlikeye düþürülmüþ veya ihlâl edilmiþ olursa, yöne-
tim kurulunun, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn, ilgili alacaklýnýn veya paysahibinin istemi üzerine
þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesince þirketin feshine karar verilir.
Mahkeme davanýn açýldýðý tarihte gerekli önlemleri alýr.

(2) Eksikliklerin giderilebilmesi, esas sözleþmeye veya kanuna aykýrý hususlarýn düzeltilebil-
mesi için mahkeme süre verebilir.

(3) Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün bilgiler eklenir. Yargýlama aþamasýnda delil su-
nulamayacaðý gibi bir davanýn beklenilmesi ve bilgi getirtmesi de mahkemeden istenemez. Ancak,
somut olayýn haklý göstermesi halinde, mahkeme, kesin süreye baðlayarak, davacýnýn delil sunma
ve bilgi getirtme istemini kabul edebilir. Dava, acele iþlere iliþkin usule tâbîdir.

(4) Davanýn, þirketin tescil ve ilânýndan itibaren üç aylýk hak düþürücü süre içinde açýlmasý
þarttýr.

(5) Davanýn açýldýðý ve kesinleþmiþ olan mahkeme kararý, mahkemenin bildirimi üzerine, der-
hal ve resen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Ayrýca, yönetim
kurulu, tescil ve ilâný yapýlan hususu, tirajý ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde daðýtýmý yapý-
lan en az bir gazetede ilân eder; internet sitesine koyar.

XV - Þirketin tescili ve ilâný
MADDE 354 - (1) Þirket esas sözleþmesinin tamamý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izniyle ku-

rulacak olan anonim þirketlerde izin alýnmasýný, diðer þirketlerde 335 inci maddenin birinci fýkrasý uya-
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rýnca þirketin kuruluþunu izleyen otuz gün içinde þirketin merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tes-
cil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Tescil ve ilân olunan esas sözleþmeye, aþaðýda
sayýlanlar dýþýnda, 36 ncý maddenin birinci fýkrasý hükmü uygulanmaz. Bu hususlar þunlardýr:

a) Esas sözleþmenin tarihi.
b) Þirketin ticaret unvaný ve merkezi.
c) Þirketin, varsa süresi.
d) Þirketin sermayesi, ödenmesinin þekil ve þartlarý ile paylarýn itibarî deðerleri, varsa imtiyazlar.
e) Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama yazýlý olduklarý.
f) Þirketin nasýl temsil olunacaðý.
g) Yönetim kurulu üyeleriyle, þirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadlarý, unvanlarý, yer-

leþme yerleri ve vatandaþlýklarý.
h) Þirketin yapacaðý ilânlarýn þekli; esas sözleþmede buna iliþkin hüküm bulunduðu takdirde,

yönetim kurulu kararlarýnýn paysahiplerine nasýl bildirileceði.
(2) Þubeler; merkezin sicil kaydýna gönderme yapýlarak bulunduklarý yer ticaret siciline tescil

olunurlar.
XVI - Tüzel kiþiliðin kazanýlmasý
MADDE 355 - (1) Þirket ticaret siciline tescil ile tüzel kiþilik kazanýr.
(2) Tescilden önce þirket adýna iþlem yapanlar ve taahhütlere giriþenler, bu iþlem ve taahhütler-

den þahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak, iþlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak þirket
adýna yapýldýðý açýkça bildirilmiþ ve þirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç aylýk süre içinde bu
taahhütler þirket tarafýndan kabul olunmuþsa, yalnýz þirket sorumlu olur.

(3) Þirketçe kabul olunmadýðý takdirde kuruluþ giderleri kurucular tarafýndan karþýlanýr. Bun-
larýn paysahiplerine rücu haklarý yoktur.

C) Kanuna karþý hile
MADDE 356 - (1) Þirketin tescilinden itibaren iki yýl içinde bir iþletme veya aynýn, sermaye-

nin onda birini aþan bir bedel karþýlýðýnda devralýnmasýna veya kiralanmasýna iliþkin sözleþmeler,
genel kurulca onaylanýp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleþmelerin onaylan-
masýndan ve tescilinden önce, bunlarýn ifasý amacýyla yapýlmýþ olan ödemeler dâhil, her türlü tasar-
ruf geçersizdir.

(2) Genel kurul kararýný vermeden önce, yönetim kurulunun istemi üzerine þirketin bulunduðu
yer asliye ticaret mahkemesince atanacak bilirkiþi, þirket tarafýndan devralýnacak ya da kiralanacak
iþletme ve ayýnlara deðer biçer. Rapor resmî nitelik taþýr.

(3) Toplantý ve karar nisabýna 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fýkralarý uygulanýr.
(4) Sözleþme genel kurulun onay kararýyla birlikte tescil ve ilân olunur.
(5) Þirketin iþletme konusunu oluþturan veya cebrî icra yoluyla iktisap edilen ayýn ve iþletme-

ler hakkýnda bu madde hükmü uygulanmaz.
D) Temel ilkeler
I - Eþit iþlem ilkesi
MADDE 357 - (1) Paysahipleri eþit þartlarda eþit iþleme tâbi tutulur.
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II - Paysahiplerinin þirkete borçlanma yasaðý
MADDE 358 - (1) Ýþtirak taahhüdünden doðan borç hariç, paysahipleri þirkete borçlanamaz.

Meðerki, borç, þirketle, þirketin iþletme konusu ve paysahibinin iþletmesi gereði olarak yapýlmýþ bu-
lunan bir iþlemden doðmuþ olsun ve emsalleriyle ayný veya benzer þartlara tâbi tutulsun.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

A) Genel olarak
I - Atama ve seçim
1. Üyelerin sayýsý ve nitelikleri
MADDE 359 - (1) Anonim þirketin, esas sözleþmeyle atanmýþ veya genel kurul tarafýndan se-

çilmiþ, bir veya daha fazla kiþiden oluþan bir yönetim kurulu bulunur. Temsile yetkili en az bir üye-
nin yerleþme yerinin Türkiye’de bulunmasý ve Türk vatandaþý olmasý þarttýr.

(2) Bir tüzel kiþi yönetim kuruluna üye seçildiði takdirde, tüzel kiþiyle birlikte, tüzel kiþi adý-
na, tüzel kiþi tarafýndan belirlenen, sadece bir gerçek kiþi de tescil ve ilân olunur; ayrýca tescil ve
ilânýn yapýlmýþ olduðu, þirketin internet sitesinde hemen açýklanýr. Tüzel kiþi adýna sadece, bu tes-
cil edilmiþ kiþi toplantýlara katýlýp oy kullanabilir.

(3) Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kiþi adýna tescil edilecek gerçek kiþinin tam ehliyetli ol-
malarý þarttýr. Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öðrenim görmüþ olmasý zorun-
ludur. Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz.

(4) Üyeliði sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.
2. Belirli gruplarýn yönetim kurulunda temsil edilmesi
MADDE 360 - (1) Esas sözleþmede öngörülmek þartý ile, belirli pay gruplarýna, özellik ve ni-

telikleriyle belirli bir grup oluþturan paysahiplerine ve azlýða yönetim kurulunda temsil edilme hak-
ký tanýnabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluþturan pay sahipleri, belirli
pay gruplarý ve azlýk arasýndan seçileceði esas sözleþmede öngörülebileceði gibi, esas sözleþmede
yönetim kurulu üyeliði için aday önerme hakký da tanýnabilir. Genel kurul tarafýndan yönetim kuru-
lu üyeliðine önerilen adayýn veya hakkýn tanýndýðý gruba ve azlýða mensup adayýn haklý bir sebep
bulunmadýðý takdirde üye seçilmesi zorunludur. Bu þekilde tanýnacak temsil edilme hakký, halka
açýk anonim þirketlerde yönetim kurulu üye sayýsýnýn yarýsýný aþamaz. Baðýmsýz yönetim kurulu
üyelerine iliþkin düzenlemeler saklýdýr.

(2) Bu maddeye göre yönetim kurulunda temsil edilme hakký tanýnan paylar imtiyazlý sayýlýr.
3. Sigorta
MADDE 361 - (1) Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarýyla þirkete vere-

bilecekleri zarar, þirket sermayesinin yüzde yirmibeþini aþan bir bedelle sigorta ettirilmiþ ve bu su-
retle þirket teminat altýna alýnmýþsa, bu husus halka açýk þirketlerde Sermaye Piyasasý Kurulunun ve
ayrýca pay senetleri borsada iþlem görüyorsa borsanýn bülteninde duyurulur ve kurumsal yönetim il-
kelerine uygunluk deðerlendirmesinde dikkate alýnýr.

4. Görev süresi
MADDE 362 - (1) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yýl süreyle görev yapmak üzere seçilir.

Esas sözleþmede aksine hüküm yoksa, ayný kiþi yeniden seçilebilir.
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(2) 334 üncü madde hükmü saklýdýr.

II - Üyeliðin boþalmasý

MADDE 363 - (1) 334 üncü madde hükmü saklý kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üye-
lik boþalýrsa, yönetim kurulu, kanunî þartlarý haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliðine se-
çip ilk genel kurulun onayýna sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduðu genel kurul toplantýsý-
na kadar görev yapar ve onaylanmasý hâlinde selefinin süresini tamamlar.

(2) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflâsýna karar verilir veya ehliyeti kýsýtlanýr ya da bir
üye üyelik için gerekli kanunî þartlarý yahut esas sözleþmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu
kiþinin üyeliði, herhangi bir iþleme gerek olmaksýzýn kendiliðinden sona erer.

III - Görevden alma

MADDE 364 - (1) Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleþmeyle atanmýþ olsalar dahi, gündemde
ilgili bir maddenin bulunmasý veya gündemde madde bulunmasa bile haklý bir sebebin varlýðý hâlin-
de, genel kurul kararýyla her zaman görevden alýnabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kiþi,
kendi adýna tescil edilmiþ bulunan kiþiyi her an deðiþtirebilir.

(2) 334 üncü madde hükmü ve görevden alýnan üyenin tazminat hakký saklýdýr.

B) Yönetim ve temsil

I - Genel olarak

1. Esas

MADDE 365 - (1) Anonim þirket, yönetim kurulu tarafýndan yönetilir ve temsil olunur. Ka-
nundaki istisnaî hükümler saklýdýr.

2. Görev daðýlýmý

MADDE 366 - (1) Yönetim kurulu her yýl üyeleri arasýndan bir baþkan ve bulunmadýðý zaman-
larda ona vekâlet etmek üzere, en az bir baþkan vekili seçer. Esas sözleþmede, baþkanýn ve baþkan
vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafýndan seçilmesi öngörülebilir.

(2) Yönetim kurulu, iþlerin gidiþini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazýrlamak,
kararlarýný uygulatmak veya iç denetim amacýyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabi-
leceði komiteler ve komisyonlar kurabilir.

3. Yönetimin devri

MADDE 367 - (1) Yönetim kurulu esas sözleþmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceði bir
iç yönetmeliðe göre, yönetimi, kýsmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya
üçüncü kiþiye devretmeye yetkili kýlýnabilir. Bu yönetmelik þirketin yönetimini düzenler; bunun
için gerekli olan görevleri, tanýmlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime baðlý ve bilgi sunmak-
la yükümlü olduðunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine paysahiplerini ve korunmaya deðer
menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklýlarý, bu yönetmelik hakkýnda, yazýlý ola-
rak bilgilendirir.

(2) Yönetim, devredilmediði takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

4. Ticarî mümessil ve vekiller

MADDE 368 - (1) Yönetim kurulu, ticarî mümessil ve ticarî vekiller atayabilir.
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5. Özen ve baðlýlýk yükümlülüðü
MADDE 369 - (1) Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kiþiler, görevlerini ted-

birli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve þirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarýna uyarak
gözetmek yükümlülüðü altýndadýrlar.

(2) 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklýdýr.

II. Temsil yetkisi
1. Genel olarak
MADDE 370 - (1) Esas sözleþmede aksi öngörülmemiþse, temsil yetkisi çift imza ile kullanýl-

mak üzere yönetim kuruluna aittir.

(2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak
üçüncü kiþilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olmasý þarttýr.

2. Kapsam ve sýnýrlar
MADDE 371 - (1) Temsile yetkili olanlar þirketin amacýna ve iþletme konusuna giren her tür

iþleri ve hukukî iþlemleri, þirket adýna yapabilir ve bunun için þirket unvanýný kullanabilirler. Kanu-
na ve esas sözleþmeye aykýrý iþlemler dolayýsýyla þirketin rücû hakký saklýdýr.

(2) Temsile yetkili olanlarýn, üçüncü kiþilerle, iþletme konusu dýþýnda yaptýðý iþlemler de þirke-
ti baðlar; meðerki, üçüncü kiþinin, iþlemin iþletme konusu dýþýnda bulunduðunu bildiði veya duru-
mun gereðinden, bilebilecek durumda bulunduðu ispat edilsin. Þirket esas sözleþmesinin ilân edil-
miþ olmasý, bu hususun ispatý açýsýndan, tek baþýna yeterli delil deðildir.

(3) Temsil yetkisinin sýnýrlandýrýlmasý, iyiniyet sahibi üçüncü kiþilere karþý hüküm ifade etmez;
ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir þubenin iþlerine özgülendiðine veya birlikte kul-
lanýlmasýna iliþkin tescil ve ilân edilen sýnýrlamalar geçerlidir.

(4) Temsile yetkili kiþiler tarafýndan yapýlan iþlemin esas sözleþmeye veya genel kurul kararý-
na aykýrý olmasý, iyiniyet sahibi üçüncü kiþilerin o iþlemden dolayý þirkete baþvurmalarýna engel de-
ðildir.

(5) Temsile veya yönetime yetkili olanlarýn, görevlerini yaptýklarý sýrada iþledikleri haksýz fiil-
lerden þirket sorumludur. Þirketin rücû hakký saklýdýr.

(6) Sözleþmenin yapýlmasý sýrasýnda, þirket tek paysahibi tarafýndan ister temsil edilsin ister
edilmesin, tek pay sahipli anonim þirketlerde, bu paysahibi ile þirket arasýndaki sözleþmenin, geçer-
li olmasý sözleþmenin yazýlý þekilde yapýlmasýna baðlýdýr. Bu þart piyasa þartlarýna göre günlük,
önemsiz ve sýradan iþlemlere iliþkin sözleþmelerde uygulanmaz.

3. Ýmza þekli
MADDE 372 - (1) Þirket adýna imza yetkisini haiz kiþiler þirketin unvaný altýnda imza atarlar.

40 ýncý maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.

(2) Þirket tarafýndan düzenlenecek belgelerde þirketin merkezi, sicile kayýtlý olduðu yer ve si-
cil numarasý gösterilir.

4. Tescil ve ilân
MADDE 373 - (1) Yönetim kurulu, temsile yetkili kiþileri ve bunlarýn temsil þekillerini göste-

rir kararýnýn noterce onaylanmýþ suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline verir.
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(2) Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kiþilerin seçimine veya atanmala-
rýna iliþkin herhangi bir hukukî sakatlýk, þirket tarafýndan üçüncü kiþilere, ancak sakatlýðýn bunlar
tarafýndan bilindiðinin ispat edilmesi þartýyla ileri sürülebilir.

III - Görevler ve yetkiler

1. Genel olarak

MADDE 374 - (1) Yönetim kurulu ve kendisine býrakýlan alanda yönetim, kanun ve esas söz-
leþme uyarýnca genel kurulun yetkisinde býrakýlmýþ bulunanlar dýþýnda, þirketin iþletme konusunun
gerçekleþtirilmesi için gerekli olan her çeþit iþ ve iþlemler hakkýnda karar almaya yetkilidir.

2. Devredilemez görev ve yetkiler

MADDE 375 - (1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri þun-
lardýr:

a) Þirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatlarýn verilmesi.

b) Þirket yönetim teþkilâtýnýn belirlenmesi.

c) Muhasebe, finans denetimi ve þirketin yönetiminin gerektirdiði ölçüde, finansal plânlama
için gerekli düzenin kurulmasý.

d) Müdürlerin ve ayný iþleve sahip kiþiler ile imza yetkisini haiz bulunanlarýn atanmalarý ve gö-
revden alýnmalarý.

e) Yönetimle görevli kiþilerin, özellikle kanunlara, esas sözleþmeye, iç yönetmeliklere ve yö-
netim kurulunun yazýlý talimatlarýna uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.

f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantý ve müzakere defterlerinin tutulmasý, yýllýk
faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açýklamasýnýn düzenlenmesi ve genel kurula sunulmasý,
genel kurul toplantýlarýnýn hazýrlanmasý ve genel kurul kararlarýnýn yürütülmesi.

g) Borca batýklýk durumunun varlýðýnda mahkemeye bildirimde bulunulmasý.

3. Sermayenin kaybý, borca batýk olma durumu

a) Çaðrý ve bildirim yükümü

MADDE 376 - (1) Son yýllýk bilânçodan, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamýnýn yarýsý-
nýn zarar sebebiyle karþýlýksýz kaldýðý anlaþýlýrsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantýya ça-
ðýrýr ve bu genel kurula uygun gördüðü iyileþtirici önlemleri sunar.

(2) Son yýllýk bilânçoya göre, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamýnýn üçte ikisinin zarar
sebebiyle karþýlýksýz kaldýðý anlaþýldýðý takdirde, derhal toplantýya çaðrýlan genel kurul, sermayenin
üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasýna karar vermediði takdirde þirket kendiliðin-
den sona erer.

(3) Þirketin borca batýk durumda bulunduðu þüphesini uyandýran iþaretler varsa, yönetim kuru-
lu, aktiflerin hem iþletmenin devamlýlýðý esasýna göre hem de muhtemel satýþ fiyatlarý üzerinden bir
ara bilânço çýkarttýrýp denetçiye verir. Denetçi bu ara bilânçoyu, en çok yedi iþ günü içinde inceler
ve deðerlendirmeleri ile önerilerini bir rapor hâlinde yönetim kuruluna sunar. Önerilerde 378 inci
maddede düzenlenen erken teþhis komitesinin önerilerinin de dikkate alýnmasý þarttýr. Rapordan, ak-
tiflerin, þirket alacaklýlarýnýn alacaklarýný karþýlamaya yetmediðinin anlaþýlmasý hâlinde, yönetim
kurulu, bu durumu þirket merkezinin bulunduðu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve þirketin
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iflâsýný ister; meðerki, iflâs kararýnýn verilmesinden önce, þirketin açýðýný karþýlayacak ve borca ba-
týk durumunu ortadan kaldýracak tutardaki þirket borçlarýnýn alacaklýlarý, alacaklarýnýn sýrasýnýn di-
ðer tüm alacaklýlarýn sýrasýndan sonraki sýraya konulmasýný yazýlý olarak kabul etmiþ ve bu beyanýn
veya sözleþmenin yerindeliði, gerçekliði ve geçerliliði, yönetim kurulu tarafýndan iflâs isteminin
bildirileceði mahkemece atanan bilirkiþilerce doðrulanmýþ olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkiþi
incelemesi için yapýlmýþ baþvuru iflâs bildirimi olarak kabul olunur.

b) Ýflâsýn ertelenmesi

MADDE 377 - (1) Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklý yeni nakit sermaye konulmasý
dâhil nesnel ve gerçek kaynaklarý ve önlemleri gösteren bir iyileþtirme projesini mahkemeye suna-
rak iflâsýn ertelenmesini isteyebilir. Bu hâlde Ýcra ve Ýflas Kanununun 179 ilâ 179/b maddeleri uy-
gulanýr.

4. Riskin erken saptanmasý ve yönetimi

MADDE 378 - (1) Pay senetleri borsada iþlem gören þirketlerde, yönetim kurulu, þirketin var-
lýðýný, geliþmesini ve devamýný tehlikeye düþüren sebeplerin erken teþhisi, bunun için gerekli ön-
lemler ile çarelerin uygulanmasý ve riskin yönetilmesi amacýyla, uzman bir komite kurmak, sistemi
çalýþtýrmak ve geliþtirmekle yükümlüdür. Diðer þirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bu-
nu yönetim kuruluna yazýlý olarak bildirmesi hâlinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasýný iz-
leyen bir ayýn sonunda verir.

(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceði raporda durumu deðerlendirir, varsa
tehlikelere iþaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanýr.

5. Þirketin kendi paylarýný iktisap veya rehin olarak kabul etmesi

a) Genel olarak

MADDE 379 - (1) Bir þirket kendi paylarýný, esas veya çýkarýlmýþ sermayesinin onda birini
aþan veya bir iþlem sonunda aþacak olan miktarda, ivazlý olarak iktisap ve rehin olarak kabul ede-
mez. Bu hüküm, bir üçüncü kiþinin kendi adýna, ancak þirket hesabýna iktisap ya da rehin olarak ka-
bul ettiði paylar için de geçerlidir.

(2) Paylarýn birinci fýkra hükmüne göre iktisap edilebilmesi veya rehin olarak kabul olunabil-
mesi için, genel kurulun bu hususta yönetim kurulunu yetkilendirmiþ olmasý gerekir. En çok onse-
kiz aylýk bir süre için verilebilecek bu yetkinin, iktisap veya rehin olarak kabul edilecek paylarýn
toplam itibarî deðerleri ile iktisap edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sýnýrýný göster-
mesi gerekir. Yönetim kurulunun, her izin önerisinde, kanunî þartlarýn gerçekleþmiþ bulunduðunu
belirtmesi þarttýr.

(3) Birinci ve ikinci fýkralardaki þartlara ek olarak, iktisap edilecek paylarýn bedelleri düþüldük-
ten sonra, kalan þirket net aktifi, en az esas veya çýkarýlmýþ sermaye ile kanun ve esas sözleþme uya-
rýnca daðýtýlmasýna izin verilmeyen yedek akçelerin toplamý kadar olmalýdýr.

(4) Yukarýdaki hükümler uyarýnca, sadece, bedellerinin tümü ödenmiþ bulunan paylar iktisap
edilebilir.

(5) Yukarýdaki fýkralarda yer alan hükümler, ana þirketin paylarýnýn yavru þirket tarafýndan ik-
tisabý hâlinde de uygulanýr. Pay senetleri borsada iþlem gören þirketler hakkýnda, Sermaye Piyasasý
Kurulu þeffaflýk ilkeleri ile fiyata iliþkin kurallar yönünden gerekli düzenlemeleri yapar.
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b) Kanuna karþý hile

MADDE 380 - (1) Paylarýnýn iktisap edilmesi amacýyla, þirketin baþka bir kiþiyle yaptýðý, ko-
nusu avans, ödünç veya teminat verilmesi olan hukukî iþlemler batýldýr. Bu butlan hükmü, kredi ve
finans kurumlarýnýn iþletme konularý içine giren iþlemlere ve þirketin veya onun baðlý þirketlerinin
çalýþanlarýna, þirketin paylarýný iktisap edebilmeleri için, avans, ödünç ve teminat verilmesine iliþ-
kin hukukî iþlemlere uygulanmaz. Ancak, bu istisnaî iþlemler, þirketin, kanuna ve esas sözleþmesi-
ne göre ayýrmak zorunda bulunduðu yedek akçeleri azaltýyor veya 519 uncu maddede düzenlenen
yedek akçelerin harcanmalarýna iliþkin kurallarý ihlâl ediyor ve þirketin 520 nci maddede öngörülen
yedek akçeyi ayýrmasýna imkân býrakmýyorsa, geçersizdir.

(2) Ayrýca, þirket ile üçüncü kiþi arasýnda yapýlmýþ bulunan ve bu kiþiye, þirketin kendi payla-
rýný; þirketin, þirkete baðlý bir þirketin veya þirketin paylarýnýn çoðunluðuna sahip olduðu þirketin
hesabýna alma hakký tanýyan ya da böyle bir yükümlülük öngören bir düzenleme, eðer bu paylarý
þirket alsaydý iþlem 379 uncu maddeye aykýrý kabul edecek idiyse batýldýr.

c) Yakýn ve ciddi bir kaybýn önlenmesi

MADDE 381 - (1) Bir þirket, yakýn ve ciddi bir kayýptan kaçýnmak için gerekli olduðu takdir-
de, kendi paylarýný, 379 uncu maddeye göre genel kurulun yetkilendirmeye iliþkin kararý olmadan
da iktisap edebilir.

(2) Paylarýn bu yolla iktisabý hâlinde yönetim kurulu ilk genel kurula,

a) Ýktisabýn sebep ve amacý,

b) Ýktisap edilen paylarýn sayýlarý, itibarî deðerlerinin toplamý ve sermayenin ne kadarýný tem-
sil ettiði,

c) Bedeli ve ödeme þartlarý

hakkýnda yazýlý bilgi verir.

d) Ýstisnalar

MADDE 382 - (1) Bir þirket, 379 uncu madde hükümleri ile baðlý olmaksýzýn;

a) Esas veya çýkarýlmýþ sermayesinin azaltýlmasýna iliþkin 473 ilâ 475 inci madde hükümlerini
uyguluyorsa,

b) Küllî halefiyet kuralýnýn gereðiyse,

c) Bir kanunî satýn alma yükümünden doðuyorsa,

d) Bedellerinin tümü ödenmiþ olmak þartýyla ve cebrî icradan, bir þirket alacaðýnýn tahsili ama-
cýna yönelikse,

e) Þirket, menkul kýymetler þirketiyse

kendi paylarýný iktisap edebilir.

e) Ývazsýz iktisap

MADDE 383 - (1) Bir þirket, bedellerinin tamamý ödenmiþ olmak þartýyla, kendi paylarýný
ivazsýz iktisap edebilir.

(2) Birinci fýkra hükmü, yavru þirket, ana þirketin paylarýný ivazsýz iktisap ettiði takdirde de ký-
yas yoluyla uygulanýr.
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f) Elden çýkarma
MADDE 384 - (1) 382 nci maddenin (b) ilâ (d) bentleri ve 383 üncü madde hükümlerine gö-

re, iktisap edilen paylar, þirket için herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz
ve her hâlde iktisaplarýndan itibaren üç yýl içinde elden çýkarýlýrlar; meðerki, þirketin ve yavru þir-
ketin sahip olduklarý bu paylarýn toplamý þirketin esas veya çýkarýlmýþ sermayesinin yüzde onunu
aþmasýn.

g) Aykýrý iktisap hâlinde elden çýkarma
MADDE 385 - (1) 379 ilâ 381 inci maddelere aykýrý bir þekilde iktisap edilen veya rehin ola-

rak alýnan paylar, iktisaplarý veya rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren en geç altý ay içinde el-
den çýkarýlýr ya da üzerlerindeki rehin kaldýrýlýr.

h) Sermayenin azaltýlmasý
MADDE 386 - (1) 384 ve 385 inci maddeler uyarýnca elden çýkarýlamayan paylar, sermayenin

azaltýlmasý yoluyla hemen yok edilir.
ý) Saklý tutulan hükümler
MADDE 387 - (1) Þirketin kendi paylarýný iktisap edebileceðine iliþkin diðer kanunlardaki hü-

kümler saklýdýr.
i) Kendi paylarýný taahhüt yasaðý
MADDE 388 - (1) Þirket kendi paylarýný taahhüt edemez.
(2) Üçüncü kiþinin veya bir yavru þirketin kendi adýna fakat þirket hesabýna þirketin payýný ta-

ahhüt etmesi, þirketin kendi payýný taahhüt etmesi sayýlýr.
(3) Birinci ve ikinci fýkralara aykýrý hareket hâlinde, söz konusu paylarý, kuruluþta kurucular,

sermaye artýrýmlarýnda yönetim kurulu üyeleri taahhüt etmiþ sayýlýr ve bunlar pay bedellerinden so-
rumlu olurlar. Kanuna aykýrý taahhütte herhangi bir kusurlarý bulunmadýðýný ispat eden kurucular ve
sermaye artýrýmlarýnda yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulurlar.

(4) Birinci ve üçüncü fýkra hükümleri ana þirketin paylarýný taahhüt eden yavru þirketlere kýyas
yoluyla uygulanýr. Söz konusu paylar yavru þirketin yönetim kurulu üyeleri tarafýndan taahhüt edil-
miþ kabul olunur. Üyeler pay bedellerinden sorumludur.

j) Haklarýn kullanýlmasý
MADDE 389 - (1) Þirketin iktisap ettiði kendi paylarý ile yavru þirket tarafýndan iktisap edilen

ana þirketin paylarý, ana þirketin genel kurulunun toplantý nisabýný hesaplanmasýnda dikkate alýn-
maz. Bedelsiz paylarýn iktisabý hariç, þirketin devraldýðý kendi paylarý hiçbir paysahipliði hakký ver-
mez. Yavru þirketin iktisap ettiði ana þirket paylarýna ait oy haklarý ile buna baðlý haklar donar.

IV - Yönetim kurulu toplantýlarý
1. Kararlar
MADDE 390 - (1) Esas sözleþmede aksine aðýrlaþtýrýcý bir hüküm bulunmadýðý takdirde, yö-

netim kurulu üye tam sayýsýnýn çoðunluðu ile toplanýr ve kararlarýný toplantýda hazýr bulunan üye-
lerin çoðunluðu ile alýr. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapýlmasý hâlinde de uy-
gulanýr.

(2) Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantýlara vekil ara-
cýlýðýyla da katýlamazlar.
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(3) Oylar eþit olduðu takdirde o konu gelecek toplantýya býrakýlýr. Ýkinci toplantýda da eþitlik
olursa söz konusu öneri reddedilmiþ sayýlýr.

(4) Üyelerden biri müzakere isteminde bulunmadýðý takdirde, yönetim kurulu kararlarý, içlerin-
den birinin belirli bir konuda yaptýðý öneriye, üye tam sayýsýnýn en az çoðunluðunun yazýlý onayý
alýnmak suretiyle de verilebilir. Ayný önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapýlmýþ olmasý kara-
rýn geçerlilik þartýdýr. Onaylarýn ayný kaðýtta bulunmasý þart deðildir; ancak onay imzalarýnýn bulun-
duðu kaðýtlarýn tümünün yönetim kurulu karar defterine yapýþtýrýlmasý kararýn geçerliliði yönünden
gereklidir.

(5) Kararlarýn geçerliliði yazýlýp imza edilmiþ olmalarýna baðlýdýr.

2. Batýl kararlar

MADDE 391 - (1) Yönetim kurulunun kararýnýn batýl olduðunun tespiti mahkemeden istene-
bilir. Özellikle;

a) Eþit iþlem ilkesine aykýrý olan,

b) Anonim þirketin temel yapýsýna uymayan veya sermayenin korunmasý ilkesini gözetmeyen,

c) Paysahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarýný ihlâl eden veya bunlarýn kullanýl-
malarýný kýsýtlayan ya da güçleþtiren,

d) Diðer organlarýn devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine iliþkin

kararlar batýldýr.

3. Bilgi alma ve inceleme hakký

MADDE 392 - (1) Her yönetim kurulu üyesi þirketin tüm iþ ve iþlemleri hakkýnda bilgi isteye-
bilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediði, herhangi bir defter, defter kaydý, sözleþ-
me, yazýþma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesi, kurulca veya üyeler tarafýndan incelen-
mesi ve tartýþýlmasý ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalýþandan bilgi alýnmasý red-
dedilemez. Reddedilmiþse dördüncü fýkra hükmü uygulanýr.

(2) Yönetim kurulu toplantýlarýnda, yönetim kurulunun bütün üyeleri gibi, þirket yönetimiyle
görevlendirilen kiþiler ve komiteler de bilgi vermekle yükümlüdür. Bir üyenin bu konudaki istemi
de reddedilemez; sorularý cevapsýz býrakýlamaz.

(3) Her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantýlarý dýþýnda, yönetim kurulu baþkanýnýn
izniyle, þirket yönetimiyle görevlendirilen kiþilerden, iþlerin gidiþi ve belirli münferit iþler hakkýn-
da bilgi alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, yönetim kurulu baþkanýndan, þir-
ket defterlerinin ve dosyalarýnýn incelemesine sunulmasýný isteyebilir.

(4) Baþkan bir üyenin, üçüncü fýkrada öngörülen bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma is-
temini reddederse, konu iki gün içinde yönetim kuruluna getirilir. Kurulun toplanmamasý veya bu
istemi reddetmesi hâlinde üye þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesine
baþvurabilir. Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip karara baðlayabilir, mahkemenin kararý
kesindir.

(5) Yönetim kurulu baþkaný, kurulun izni olmaksýzýn, yönetim kurulu toplantýlarý dýþýnda bilgi
alamaz, þirket defter ve dosyalarýný inceleyemez. Yönetim kurulu baþkanýnýn bu isteminin reddedil-
mesi hâlinde baþkan, dördüncü fýkraya göre mahkemeye baþvurabilir.
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(6) Yönetim kurulu üyesinin bu maddeden doðan haklarý kýsýtlanamaz, kaldýrýlamaz. Esas söz-
leþme ve yönetim kurulu, üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarýný geniþletebilir.

(7) Her yönetim kurulu üyesi baþkandan, yönetim kurulunu toplantýya çaðýrmasýný yazýlý ola-
rak isteyebilir.

4. Müzakereye katýlma yasaðý
MADDE 393 - (1) Yönetim kurulu üyesi, kendisinin þirket dýþý kiþisel menfaatiyle veya alt ve

üst soyundan birinin ya da eþinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayýn
hýsýmlarýndan birinin, kiþisel ve þirket dýþý menfaatiyle þirketin menfaatinin çatýþtýðý konulara iliþ-
kin müzakerelere katýlamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katýlmamasýnýn dü-
rüstlük kuralýnýn gereði olan durumlarda da uygulanýr. Tereddüt uyandýran hâllerde, kararý yönetim
kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katýlamaz. Menfaat uyuþmazlýðý yönetim kurulu tarafýndan
bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açýklamak ve yasaða uymak zorundadýr.

(2) Bu hükümlere aykýrý hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatýþmasý nesnel ola-
rak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantýya katýlmasýna itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu
üyenin toplantýya katýlmasý yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple þirketin uðradýðý
zararý tazminle yükümlüdürler.

(3) Müzakereye, yasak nedeniyle katýlmamanýn sebebi ve ilgili iþlemler yönetim kurulu kara-
rýna yazýlýr.

V - Yönetim kurulu üyelerinin malî haklarý
MADDE 394 - (1) Yönetim kurulu üyelerine, tutarý esas sözleþmeyle veya genel kurul kara-

rýyla belirlenmiþ olmak þartýyla huzur hakký, ücret, ikramiye, prim ve yýllýk kârdan pay ödenebilir.
VI - Þirketle iþlem yapma, þirkete borçlanma yasaðý
MADDE 395 - (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, þirketle kendisi veya

baþkasý adýna herhangi bir iþlem yapamaz; aksi hâlde, þirket yapýlan iþlemin batýl olduðunu ileri sü-
rebilir. Diðer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Yönetim kurulu üyesi, onun 393 üncü maddede sayýlan yakýnlarý, kendisinin ve söz konu-
su yakýnlarýnýn ortaðý olduklarý þahýs þirketleri ve en az yüzde yirmisine katýldýklarý sermaye þirket-
leri, þirkete nakit veya ayýn borçlanamazlar. Bu kiþiler için þirket kefalet, garanti ve teminat vere-
mez, sorumluluk yüklenemez, bunlarýn borçlarýný devralamaz. Aksi hâlde, þirkete borçlanýlan tutar
için þirket alacaklýlarý bu kiþileri, þirketin yükümlendirildiði tutarda þirket borçlarý için doðrudan ta-
kip edebilirler.

(3) 202 nci madde hükmü saklý kalmak þartýyla, þirketler topluluðuna dahil þirketler birbirleri-
ne kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacýlýk Kanununun özel hükümleri saklýdýr.
VII - Rekabet yasaðý
MADDE 396 - (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksýzýn, þirketin

iþletme konusuna giren ticarî iþ türünden bir iþlemi kendi veya baþkasý hesabýna yapamayacaðý gi-
bi, ayný tür ticarî iþlerle uðraþan bir þirkete sorumluluðu sýnýrsýz ortak sýfatýyla da giremez. Bu hük-
me aykýrý harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden þirket tazminat istemekte veya tazminat
yerine yapýlan iþlemi þirket adýna yapýlmýþ saymakta ve üçüncü kiþiler hesabýna yapýlan sözleþme-
lerden doðan menfaatlerin þirkete ait olduðunu dava etmekte serbesttir.
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(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fýkra hükmüne aykýrý harekette bulunan üyenin dý-
þýndaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticarî iþlemlerin yapýldýðýný veya yönetim kurulu üyesinin diðer bir
þirkete girdiðini, diðer üyelerin öðrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunlarýn gerçekleþ-
mesinden itibaren bir yýl geçince zamanaþýmýna uðrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarýyla ilgili hükümler saklýdýr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetleme

A) Genel olarak

MADDE 397 - (1) Anonim þirketin ve þirketler topluluðunun finansal tablolarý denetçi tarafýn-
dan, uluslararasý denetim standartlarýyla uyumlu Türkiye Denetim Standarlarýna göre denetlenir.
Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tab-
lolar ile tutarlý olup olmadýðý ve gerçeði yansýtýp yansýtmadýðý da denetim kapsamý içindedir.

(2) Denetçinin denetiminden geçmemiþ finansal tablolar ile yönetim kurulunun yýllýk faaliyet
raporu düzenlenmemiþ hükmündedir.

(3) Þirketin ve topluluðun finansal tablolarý ile yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu, denet-
leme raporunun sunulmasýndan sonra deðiþtirilmiþse ve deðiþiklik denetleme raporlarýný etkileyebi-
lecek nitelikteyse, finansal tablolar ile, birinci fýkra çerçevesinde yönetim kurulunun yýllýk faaliyet
raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonucu, raporda özel olarak açýklanýr. De-
netçi görüþünde de, yeniden denetlemeyi yansýtan uygun eklere yer verilir.

B) Konu ve kapsam

MADDE 398 - (1) Þirketin veya topluluðun finansal tablolarýnýn, bunlarýn yönetim kurullarý-
nýn yýllýk faaliyet raporlarýnýn denetimi; envanterler de dâhil, finansal tablolarýn, Türkiye Denetim
Standartlarý kapsamýnda muhasebe iç denetimlerinin, bu Üçüncü Bölüm çerçevesinde 378 inci mad-
deye göre verilen raporlarýn ve 397 nci maddenin birinci fýkrasý anlamýnda yönetim kurulunun yýl-
lýk faaliyet raporunun denetimini de kapsar. Þirketin ve topluluðun finansal tablolarýnýn ve yönetim
kurullarýnýn yýllýk raporlarýnýn denetimi, ayrýca Türkiye Muhasebe Standartlarý ile kanuna ve esas
sözleþme hükümlerine uyulup uyulmadýðýnýn incelenmesini de içerir. Denetleme, denetçilik mesle-
ðinin gerekleri ile meslek etiðine ve Türkiye Denetim Standartlarýna uygun olarak ve özenle yapý-
lýr. Denetleme, þirketin veya topluluðun, durumunun dürüst resim ilkesine uygun olarak yansýtýlýp
yansýtýlmadýðýný; yansýtýlmamýþsa bunun sebeplerini; birinci fýkranýn ikinci cümlesi anlamýnda ay-
kýrýlýklarý ve yanlýþlarý, açýkça ortaya koyacak þekilde yapýlýr ve gerçeði dürüstçe belirtir.

(2) Denetim;

a) Þirketin finansal tablolarýnýn ve 397 nci maddenin birinci fýkrasý ve 402 nci maddenin ikin-
ci fýkrasý çerçevesinde yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporunun;

b) Topluluðun konsolide finansal tablolarýnýn ve 397 nci maddenin birinci fýkrasý ve 402 nci
maddenin ikinci fýkrasý çerçevesinde yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporunun,

denetçinin denetleme sýrasýnda elde ettiði bilgilerle uyum içinde olup olmadýðýný belirtip açýk-
layacak þekilde yapýlýr.
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(3) Topluluðun finansal tablolarýnýn denetiminden sorumlu olan denetçi, topluluðun konsolide
tablolarýna alýnan þirketlerin finansal tablolarýný, özellikle konsolidasyona baðlý uyarlamalarý ve
mahsuplarý, birinci fýkra anlamýnda inceler; meðerki, konsolidasyona alýnan þirket, kanun gereði ve-
ya böyle bir gereklilik bulunmaksýzýn, bu Bölüm hükümlerine uygun olarak denetlenmiþ olsun. Bu
istisna, merkezi yurt dýþýnda bulunan bir þirketin bu Kanunun öngördüðü denetimle eþdeðer bir de-
netime tâbi tutulmuþ olmasý hâlinde de geçerlidir.

(4) Denetçi, yönetim kurulu tarafýndan, 378 inci madde gereðince þirketi, finansal tablolarýn,
gerçek resmi, dürüstçe göstermemesi dolayýsýyla tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri za-
manýnda belirlemeye uygun bir sistem kurulup kurulmadýðýný, kurulmuþsa bu sistemin yapýsýný ve
uygulamalarýný açýklayan ayrý bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte yönetim kuruluna
sunar.

C) Denetçi

I - Seçim, görevden alma ve sözleþmenin feshi

MADDE 399 - (1) Denetçi, þirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana þirketin genel ku-
rulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceði faaliyet dö-
nemi bitmeden seçilmesi þarttýr. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevi-
ni hangi denetçiye verdiðini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile inter-
net sitesinde ilân eder.

(2) Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fýkrada öngörüldüðü þekilde ve baþka bir
denetçi atanmýþsa geri alýnabilir.

(3) Konsolidasyona dâhil olan ana þirketin finansal tablolarýný denetlemek için seçilen denetçi,
baþka bir denetçi seçilmediði takdirde, topluluk finansal tablolarýnýn da denetçisi kabul edilir.

(4) Þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesi,

a) Yönetim kurulunun,

b) Sermayenin yüzde onunu, halka açýk þirketlerde esas veya çýkarýlmýþ sermayenin yüzde be-
þini oluþturan pay sahiplerinin,

istemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiþ denetçiyi dinleyerek, seçilmiþ denetçinin þahsýna iliþkin
haklý bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflý davrandýðý yönünde bir kuþkunun varlýðý
hâlinde, baþka bir denetçi atayabilir.

(5) Görevden alma ve yeni denetçi atama davasý, denetçinin seçiminin Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilânýndan itibaren üç hafta içinde açýlýr. Azlýðýn bu davayý açabilmesi için, denetçinin
seçimine genel kurulda karþý oy vermiþ, karþý oyunu tutanaða geçirtmiþ ve seçimin yapýldýðý genel
kurul toplantýsý tarihinden itibaren geriye doðru en az üç aydan beri, þirketin paysahibi sýfatýný taþý-
yor olmasý þarttýr.

(6) Faaliyet döneminin dördüncü ayýna kadar denetçi seçilememiþse, denetçi yönetim kurulu-
nun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir paysahibinin istemi üzerine, dördüncü fýkrada
gösterilen mahkemece atanýr. Ayný hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya sözleþmeyi feshetme-
si, görevlendirme kararýnýn iptal olunmasý, butlaný veya denetçinin kanunî sebeplerle veya diðer
herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hâllerin-
de de uygulanýr. Mahkemenin kararý kesindir.
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(7) Denetçinin mahkeme tarafýndan atanmasý durumunda, emsal dikkate alýnarak, ücreti ile
muhtemel giderler için mahkeme veznesine yatýrýlmasý gereken önödeme mahkemece belirlenir.
Bunlara üç iþ günü içinde itiraz edilebilir. Mahkeme kararý kesindir.

(8) Denetçi, denetleme sözleþmesini sadece haklý bir sebebin varlýðýnda veya görevden alýnma
davasý açýlmýþsa feshedebilir. Taraflar arasýndaki, görüþ yazýsýna iliþkin fikir ayrýlýklarý, görüþ yazý-
sýna iliþkin sýnýrlama veya kaçýnma, haklý sebep sayýlamaz. Denetçinin sözleþmeyi feshinin yazýlý
ve gerekçeli olmasý gerekir. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiði sonuçlarý genel kurula sunmak-
la yükümlü olup, bu sonuçlar 402 nci maddeye uygun bir rapor hâlinde genel kurula verilir.

(9) Denetçi altýncý fýkra hükmüne göre fesih ihbarýnda bulunduðu takdirde, yönetim kurulu he-
men, geçici bir denetçi seçer ve fesih ihbarýný genel kurulun bilgisine, seçtiði denetçiyi de ayný ku-
rulun onayýna sunar.

II - Denetçi olabilecekler
MADDE 400 - (1) Denetçi, ancak ortaklarý, yeminli malî müþavir veya serbest muhasebeci

malî müþavir unvanýný taþýyan bir baðýmsýz denetleme kuruluþu olabilir. Orta ve küçük ölçekli ano-
nim þirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müþaviri veya serbest muhasebeci malî müþaviri
denetçi olarak seçebilirler. Baðýmsýz denetleme kuruluþlarýnýn kuruluþ ve çalýþma esaslarý ile denet-
leme elemanlarýnýn nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan Bakanlar Kurulun-
ca yürürlüðe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Aþaðýdaki hâllerden birinin varlýðýnda, yemin-
li malî müþavir, serbest muhasebeci malî müþavir, baðýmsýz denetleme kuruluþu ve bunun ortakla-
rýndan biri ve bunlarýn ortaklarýnýn yanýnda çalýþan veya bu cümlede anýlan kiþilerin mesleði birlik-
te yaptýklarý kiþi veya kiþiler, ilgili þirkette denetçi olamaz. Þöyle ki, önceki cümlede sayýlanlardan
biri;

a) Denetlenecek þirkette paysahibiyse;

b) Denetlenecek þirketin yöneticisi veya çalýþanýysa veya denetçi olarak atanmasýndan önceki
üç yýl içinde bu sýfatý taþýmýþsa;

c) Denetlenecek þirketle baðlantýsý bulunan bir tüzel kiþinin, bir ticaret þirketinin veya bir ticarî
iþletmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da
bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek þirketin yönetim kurulu üyesinin
veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eþi veya üçüncü derece dahil, üçüncü dereceye ka-
dar kan veya kayýn hýsmýysa;

d) Denetlenecek þirketle baðlantý hâlinde bulunan veya böyle bir þirkette yüzde yirmiden faz-
la paya sahip olan bir iþletmede çalýþýyorsa veya denetçisi olacaðý þirkette yüzde yirmiden fazla pa-
ya sahip bir gerçek kiþinin yanýnda herhangi bir þekilde hizmet veriyorsa;

e) Denetlenecek þirketin defterlerinin tutulmasýnda veya finansal tablolarýnýn düzenlenmesin-
de denetleme dýþýnda faaliyette veya katkýda bulunmuþsa;

f) Denetlenecek þirketin defterlerinin tutulmasýnda veya finansal tablolarýnýn çýkarýlmasýnda
denetleme dýþýnda faaliyette veya katkýda bulunduðu için (e) bendine göre denetçi olamayacak ger-
çek veya tüzel kiþinin veya onun ortaklarýndan birinin kanunî temsilcisi, temsilcisi, çalýþaný, yöne-
tim kurulu üyesi, ortaðý, sahibi ya da gerçek kiþi olarak bizzat kendisi ise;

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan þartlarý taþýdýðý için denetçi olamayan bir denetçinin nezdin-
de çalýþýyorsa,
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h) Son beþ yýl içinde denetçiliðe iliþkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamýnýn
yüzde otuzundan fazlasýný denetlenecek þirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iþtirak etmiþ
bulunan þirketlere verilen denetleme ve danýþmanlýk faaliyetinden elde etmiþse ve bunu cari yýlda
da elde etmesi bekleniyorsa,

denetçi olamaz; ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müþavirler ve Yeminli Malî Müþavir-
ler Odalarý Birliði, katlanýlmasý güç bir durum ortaya çýkacaksa (h) bendindeki yasaðýn kaldýrýlma-
sý için belli bir süreyle sýnýrlý olarak onay verebilir.

(2) Bir baðýmsýz denetleme kuruluþunun, bir þirketin denetlenmesi için görevlendirdiði denet-
çi yedi yýl arka arkaya o þirket için denetleme raporu vermiþse, o denetçi en az iki yýl için deðiþti-
rilir.

(3) Denetçi, denetleme yaptýðý þirkete, vergi danýþmanlýðý ve vergi denetimi dýþýnda, danýþman-
lýk veya hizmet veremez, bunu bir yavru þirketi aracýlýðýyla yapamaz.

(4) Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen iþlem denetçilerine de uygulanýr. Ka-
nunda veya esas sözleþmede aksi öngörülmemiþse, iþlem denetçisi genel kurul tarafýndan atanýr ve
görevden alýnýr.

D) Ýbraz yükümü ve bilgi alma hakký
MADDE 401 - (1) Þirketin yönetim kurulu, finansal tablolarý ve yönetim kurulunun yýllýk fa-

aliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim kurulu, þirketin
defterlerinin, yazýþmalarýnýn, belgelerinin, varlýklarýnýn, borçlarýnýn, kasasýnýn, kýymetli evrakýnýn,
envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkânlarý saðlar.

(2) Denetçi ve denetleme konusu çerçevesinde iþlem denetçisi, yönetim kurulundan, kanuna
uygun ve özenli bir denetim için gerekli olan bütün bilgileri kendisine vermesini ve dayanak oluþ-
turabilecek belgeleri sunmasýný ister. Yýlsonu denetiminin hazýrlýklarý için gerektiði takdirde, denet-
çi birinci fýkranýn ikinci ve bu fýkranýn birinci cümlesinde öngörülen yetkileri finansal tablolarýn çý-
karýlmasýndan önce de haizdir. Özenli bir denetim için gerekli olduðu takdirde denetçi bu fýkranýn
birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan yetkileri yavru ve ana þirketler için de kullanabilir.

(3) Konsolide finansal tablolarý çýkarttýrmakla yükümlü olan þirketin yönetim kurulu, konsoli-
de finansal tablolarý denetleyecek denetçiye; topluluðun finansal tablolarýný, topluluk yýllýk faaliyet
raporunu, münferit þirketin finansal tablolarýný, þirketlerin yönetim kurullarýnýn yýllýk faaliyet rapor-
larýný, bir denetim yapýlmýþ ise ana þirketin ve yavru þirketlerin denetim raporlarýný vermek zorun-
dadýr. Denetçi, birinci fýkranýn birinci ve ikinci cümlelerinde öngörülen yetkileri ana ve yavru þir-
ketler yönünden de kullanabilir.

E) Denetim raporu
MADDE 402 - (1) Denetçi, yapýlan denetimin türü, kapsamý, niteliði ve sonuçlarý hakkýnda,

gereken açýklýkta, anlaþýlýr, basit bir dille yazýlmýþ ve geçmiþ yýlla karþýlaþtýrmalý olarak hazýrlan-
mýþ, finansal tablolarý konu alan bir rapor düzenler.

(2) Bundan baþka ayrý bir rapor hâlinde, yönetim kurulunun, þirketin veya topluluðun durumu
hakkýndaki yýllýk faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, denetçi tarafýndan, finansal tablolar ile
tutarlýlýðý ve gerçeðe uygunluðu açýsýndan deðerlendirilir.

(3) Denetçi, deðerlendirme yaparken þirketin, denetliyorsa ana þirketin ve topluluðun, finansal
tablolarýný esas alýr. Þirketin ve topluluðun varlýðýný sürdürebilmesinin þartlarý ile geliþmesi hakkýn-
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da yönetim kurulunun yaptýðý irdelemeleri Türkiye Denetim Standartlarýnda öngörülmüþ bulunan il-
gili çalýþma ve raporlama standartlarýnýn gösterdiði çerçevede deðerlendirir; meðerki, denetlenen
belgeler buna imkân tanýmasýn. Raporda ayrýca denetim sýrasýnda;

a) Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn uygulanmasýna iliþkin yanlýþlarýn bulunup bulunmadýðý,

b) Þirketin, Türkiye Denetim Standartlarý arasýnda yer alan iþletmenin devamlýlýðý ile ilgili
standartta öngörülmüþ bulunan gereklilikler çerçevesinde saptanan belirsizlikler ve iþletmenin sü-
rekliliðini tehlikeye atan olgular,

açýklanýr.

(4) Denetim raporunun esas bölümünde,

a) Defter tutma düzeninin, finansal tablolarýn ve topluluk finansal tablolarýnýn, kanun ile esas
sözleþmenin finansal raporlamaya iliþkin hükümlerine uygun olup olmadýðý,

b) Yönetim kurulunun denetçi tarafýndan denetim kapsamýnda istenen açýklamalarý yapýp yap-
madýðý ve belgeleri verip vermediði,

açýkça ifade edilir.

(5) Ayrýca, finansal tablolar ile bunlarýn dayanaðý olan defterlerin,

a) Öngörülen hesap plânýna uygun tutulup tutulmadýðý,

b) Türkiye Muhasebe Standartlarý çerçevesinde, þirketin malvarlýðý, finansal ve kârlýlýk duru-
munun resmini gerçeðe uygun olarak ve dürüst bir þekilde yansýtýp yansýtmadýðý,

belirtilir.

(6) Denetim çerçevesinde, 398 inci maddenin dördüncü fýkrasý uyarýnca bir deðerlendirme ya-
pýlmýþsa, bunun sonucu ayrý bir raporda gösterilir.

(7) Denetçi, raporunu imzalar ve yönetim kuruluna sunar.

F) Görüþ yazýlarý
MADDE 403 - (1) Denetçi, denetimin sonucunu, görüþ yazýsýyla belirtir. Bu yazý, denetimin

konusu, türü, niteliði ve kapsamý yanýnda, denetçinin, denetimin sonucuna iliþkin deðerlendirmesi-
ni de içerir. Denetçi, olumlu görüþ verdiði takdirde yazýsýnda, 398 inci madde uyarýnca yapýlan de-
netimde herhangi bir aykýrýlýk belirlemediðini; denetim sýrasýnda oluþan bilgilerine ve Türkiye Mu-
hasebe Standartlarý uyarýnca yaptýðý deðerlendirmeye göre, þirketin veya topluluðun finansal tablo-
larýnýn doðru olduðunu, þirketin ve topluluðun malvarlýðýyla finansal durumuna ve kârlýlýðýna iliþ-
kin resmin gerçeðe uygun bulunduðunu ve gerçeði dürüst bir þekilde yansýttýðýný açýklar.

(2) Görüþ yazýsýnda, ayrýca, yönetim kurulunun sorumluluðunu gerektirecek bir durumun mev-
cut olmadýðýna, varsa sorunlara da iþaret edilir. Görüþ herkesin anlayabileceði bir dille yazýlmalýdýr.

(3) Denetçi, çekinceleri varsa, olumlu görüþ yazýsýný sýnýrlandýrabilir veya olumsuz görüþ ya-
zýsý verebilir. Sýnýrlandýrýlmýþ görüþ, finansal tablolarýn yetkili kurullarca düzeltilebileceði durum-
larda ve finansal tablolarda açýklanmýþ bulunan sonuçta etkisi sýnýrlý olan aykýrýlýklarýn varlýðýnda
verilir. Sýnýrlamanýn konusu, kapsamý ve düzeltmenin nasýl yapýlabileceði yazýda açýkça gösterilme-
lidir.

(4) Denetçi, denetlemenin bu Bölüm hükümlerine uygun olarak yapýlmasýna ve sonuçlara va-
rýlmasýna imkân vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunmasý veya þirket tarafýndan denetlemede
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önemli kýsýtlamalarýn yapýlmýþ olmasý durumunda, ispatlarýný göstermek zorunda olmaksýzýn, ancak
gerekçelerini açýklayarak görüþ vermekten kaçýnabilir. Kaçýnma olumsuz görüþün sonuçlarýný do-
ðurur.

(5) Sýnýrlý olumlu ve olumsuz görüþ yazýlan veya görüþ verilmesinden kaçýnýlan durumlarda,
genel kurul, söz konusu finansal tablolarý esas alarak, açýklanan kâr veya zarar ile doðrudan veya
dolaylý olarak ilgili bulunan herhangi bir karar alamaz. Bu hâllerde yönetim kurulu, görüþ tarihin-
den itibaren iki iþ günü içinde, genel kurulu toplantýya çaðýrýr ve toplantý tarihinde geçerlilik kaza-
nacak þekilde istifa eder. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. Bu kurul altý ay içinde, kanu-
na, esas sözleþmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazýrlatýr ve denetleme raporu ile birlik-
te genel kurula sunar.

G) Denetçilerin sýr saklamadan doðan sorumluluðu

MADDE 404 - (1) Denetçi, iþlem denetçisi ve özel denetçi, bunlarýn yardýmcýlarý ve baðýmsýz
denetleme kuruluþunun denetleme yapmasýna yardýmcý olan temsilcileri, denetimi dürüst ve taraf-
sýz bir þekilde yapmak ve sýr saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri sýrasýnda öðrendikleri, denet-
leme ile ilgili olan iþ ve iþletme sýrlarýný izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmâl ile yüküm-
lerini ihlâl edenler þirkete ve zarar verdikleri takdirde baðlý þirketlere karþý sorumludurlar. Zarar ve-
ren kiþi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir.

(2) Birinci fýkrada öngörülen yükümün yerine getirilmesinde ihmâli bulunan kiþiler hakkýnda,
verdikleri zarar sebebiyle, herbir denetim için yüzbin Türk Lirasýna, pay senetleri borsada iþlem gö-
ren anonim þirketlerde ise üçyüzbin Türk Lirasýna kadar tazminata hükmedilebilir. Ýhmâlleriyle za-
rara sebebiyet veren kiþilere iliþkin bu sýnýrlama denetime birden çok kiþinin katýlmýþ veya birden
çok sorumluluk doðurucu eylemin gerçekleþtirilmiþ olmasý hâlinde uygulandýðý gibi, katýlanlardan
bazýlarýnýn kasýtlý hareket etmiþ olmalarý durumunda da geçerlidir.

(3) Denetçinin bir baðýmsýz denetleme kuruluþu olmasý hâlinde sýr saklama yükümü bu kuru-
mun yönetim kurulunu ve üyelerini ve çalýþanlarýný da kapsar.

(4) Bu hükümlerden doðan tazmin yükümü sözleþme ile ne kaldýrýlabilir ne de daraltýlabilir.

(5) Denetçinin bu maddeden doðan sorumluluðuna iliþkin istemler rapor tarihinden baþlayarak
beþ yýlda zamanaþýmýna uðrar. Ancak, fiil suç oluþturup da Türk Ceza Kanununa göre süresi daha
uzun dava zamanaþýmýna tâbi bulunuyorsa, tazminat davasýna da o zamanaþýmý uygulanýr.

(6) Ceza mevzuatýnýn, suç ihbarýna iliþkin hükümleri saklýdýr.

H) Þirket ile denetçi arasýndaki görüþ ayrýlýklarý

MADDE 405 - (1) Þirket ile denetçi arasýnda þirketin ve topluluðun yýlsonu hesaplarýna, finan-
sal tablolarýna ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna iliþkin, ilgili kanunun, idarî tasarrufun veya
esas sözleþme hükümlerinin yorumu veya uygulanmasý konusunda doðan görüþ ayrýlýklarý hakkýn-
da, yönetim kurulunun veya denetçinin istemi üzerine þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asli-
ye ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir. Karar kesindir.

(2) Dava giderlerinin borçlusu þirkettir.

I) Topluluk iliþkileri için özel denetçi denetimi

MADDE 406 - (1) a) Denetçi, þirketin hâkim þirketle veya topluluk þirketleriyle iliþkileriyle il-
gili olarak sýnýrlý olumlu görüþ veya kaçýnma yazýsý yazmýþsa veya
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b) Yönetim kurulu, þirketin topluluk tarafýndan, bazý belirli hukukî iþlemler veya uygulanan
önlemler dolayýsýyla kayba uðratýldýðýný ve bunlar dolayýsýyla denkleþtirme yapýlmadýðýný açýkla-
mýþsa;

herhangi bir paysahibinin istemi üzerine, þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret
mahkemesi tarafýndan þirketin, hâkim þirketle veya hâkim þirkete baðlý þirketlerden biriyle olan iliþ-
kisini incelemek üzere özel denetçi atanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul

A) Genel olarak

MADDE 407 - (1) Paysahipleri þirket iþlerine iliþkin haklarýný genel kurulda kullanýrlar. Ka-
nunî istisnalar saklýdýr.

(2) Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantýsýnda hazýr bulun-
malarý þarttýr. Diðer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantýsýna katýlabilirler. Denetçi ve kendi-
lerini ilgilendiren konularda iþlem denetçisi genel kurulda hazýr bulunur. Üyeler ve denetçiler görüþ
bildirebilirler.

(3) Genel kurul toplantýlarýnda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn temsilcisi veya anýlan Bakanlý-
ðýn yetkilendireceði Bakanlýk temsilcisi bulunur. Temsilcilerin kimler olacaðý, görevlendirilmeleri-
ne iliþkin usul ve esaslar, bunlarýn nitelik, görev ve yetkileri ile ücret tarifeleri Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlýðýnca çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bakanlýk temsilcisinin toplantýya katýlma gider-
leri ve ücretleri ilgili þirket tarafýndan karþýlanýr.

B) Görev ve yetkileri

MADDE 408 - (1) Genel kurul, kanunda ve esas sözleþmede açýkça öngörülmüþ bulunan
hâllerde karar alýr.

(2) Çeþitli hükümlerde öngörülmüþ bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklý kalmak
üzere, genel kurula ait aþaðýdaki görevler ve yetkiler devredilemez:

a) Esas sözleþmenin deðiþtirilmesi.

b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakký, ikramiye ve prim gibi
haklarýnýn belirlenmesi, ibralarý hakkýnda karar verilmesi ve görevden alýnmalarý.

c) Kanunda öngörülen istisnalar dýþýnda denetçinin ve iþlem denetçilerinin seçimi ile görevden
alýnmalarý.

d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yýllýk raporuna, yýllýk kâr üzerinde tasarrufa, kâr pay-
larý ile kazanç paylarýnýn belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya daðýtýlacak kâra katýlmasý
dâhil, kullanýlmasýna dair kararlarýn alýnmasý.

e) Kanunda öngörülen istisnalar dýþýnda þirketin feshi.

f) Önemli miktarda þirket varlýðýnýn toptan satýþý.

(3) Tek paysahipli anonim þirketlerde bu paysahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek
paysahibinin genel kurul sýfatýyla alacaðý kararlarýn geçerlilik kazanabilmeleri için yazýlý olmalarý
þarttýr.
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C) Toplantýlar

MADDE 409 - (1) Genel kurullar olaðan ve olaðanüstü toplanýr. Olaðan toplantý her faaliyet
dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapýlýr. Bu toplantýlarda, organlarýn seçimi, finansal tablola-
ra, yönetim kurulunun yýllýk raporuna, kârýn kullaným þekline, daðýtýlacak kâr ve kazanç paylarýnýn
oranlarýnýn belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibralarý ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve
gerekli görülen diðer konulara iliþkin müzakere yapýlýr, karar alýnýr.

(2) Gerektiði takdirde genel kurul olaðanüstü toplantýya çaðrýlýr.

(3) Aksine esas sözleþmede hüküm bulunmadýðý takdirde genel kurul, þirket merkezinin bulun-
duðu yerde toplanýr.

D) Çaðrý

I - Yetki

1. Yetkili ve görevli organlar

MADDE 410 - (1) Genel kurul, süresi dolmuþ olsa bile, yönetim kurulu tarafýndan toplantýya
çaðrýlabilir. Tasfiye memurlarý da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantýya çaðýrabi-
lirler.

(2) Yönetim kurulunun, devamlý olarak toplanamamasý, toplantý nisabýnýn oluþmasýna imkân
bulunmamasý veya mevcut olmamasý durumlarýnda, mahkemenin izniyle, tek bir paysahibi genel
kurulu toplantýya çaðýrabilir. Mahkemenin kararý kesindir.

2. Azlýk

a) Genel olarak

MADDE 411 - (1) Sermayenin en az onda birini, halka açýk þirketlerde yirmide birini oluþtu-
ran paysahipleri, yönetim kurulundan, yazýlý olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, ge-
nel kurulu toplantýya çaðýrmasýný veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara baðlanmasýný iste-
dikleri konularý gündeme koymasýný isteyebilirler. Esas sözleþmeyle, çaðrý hakký daha az sayýda pa-
ya sahip paysahiplerine tanýnabilir.

(2) Gündeme madde konulmasý istemi, çaðrý ilânýnýn Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýn-
lanmasýna iliþkin ilân ücretinin yatýrýlmasý tarihinden önce yönetim kuruluna ulaþmýþ olmalýdýr.

(3) Çaðrý ve gündeme madde konulmasý istemi noter aracýlýðýyla yapýlýr.

(4) Yönetim kurulu çaðrýyý kabul ettiði takdirde, genel kurul en geç kýrkbeþ gün içinde yapýla-
cak þekilde toplantýya çaðrýlýr; aksi hâlde çaðrý istem sahiplerince yapýlýr.

b) Mahkemenin izni

MADDE 412 - (1) Paysahiplerinin çaðrý veya gündeme madde konulmasýna iliþkin istemleri
yönetim kurulu tarafýndan reddedildiði veya isteme yedi iþ günü içinde olumlu cevap verilmediði
takdirde, ayný paysahiplerinin baþvurusu üzerine, genel kurulun toplantýya çaðrýlmasýna þirket
merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantýya ge-
rek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarýnca çaðrýyý yapmak üzere bir kayyým
atar. Kararýnda, kayyýmýn, görevlerini ve toplantý için gerekli belgeleri hazýrlamaya iliþkin yetki-
lerini gösterir. Zorunluluk olmadýkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Ka-
rar kesindir.
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II - Gündem
MADDE 413 - (1) Gündem, genel kurulu toplantýya çaðýran tarafýndan belirlenir.
(2) Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara baðlanamaz.

Kanunî istisnalar saklýdýr.

(3) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alýnmalarý ve yenilerinin seçimi yýlsonu finansal tab-
lolarýnýn müzakeresi maddesiyle ilgili sayýlýr.

III - Çaðrýnýn þekli
1. Genel olarak
MADDE 414 - (1) Genel kurul toplantýya, esas sözleþmede gösterilen þekilde, þirketin internet

sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýmlanan ilânla çaðrýlýr. Bu çaðrý, ilân ve toplan-
tý günleri hariç olmak üzere, toplantý tarihinden en az iki hafta önce yapýlýr. Pay defterinde yazýlý
paysahipleriyle, önceden þirkete pay senedi veya paysahipliðini ispatlayýcý belge vererek adresleri-
ni bildiren paysahiplerine, toplantý günü ile gündem ve ilânýn çýktýðý veya çýkacaðý gazeteler, iade-
li taahhütlü mektupla bildirilir.

(2) Sermaye Piyasasý Kanununun 11 inci maddesinin altýncý fýkrasý hükmü saklýdýr.

2. Genel kurula katýlma hakký
MADDE 415 - (1) Genel kurul toplantýsýna, yönetim kurulu tarafýndan hazýrlanan “hazýr bulu-

nanlar listesi”nde adý yer alan paysahipleri katýlabilir.

(2) Hazýr bulunanlar listesinde adý yazýlý olan nama yazýlý paysahipleri kimlik göstererek genel
kurula katýlýr.

(3) Hamiline yazýlý paysenedi veya ilmühaber sahipleri, genel kurulun toplantý gününden en
geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarýný ispatlayarak giriþ kartý alýrlar ve bu kartlarý ibraz
ederek genel kurul toplantýsýna katýlabilirler. Ancak, giriþ kartýnýn verilmesinden sonraki bir tarihte
hamiline yazýlý paysenedi veya ilmühaberi devraldýðýný ispatlayan paysahipleri de genel kurula ka-
týlabilirler.

(4) Genel kurula katýlma ve oy kullanma hakký paysahibinin paylarýný bir kredi kuruluþu veya
herhangi bir baþka kuruluþ nezdinde depo etmesi þartýna baðlanamaz.

3. Çaðrýsýz genel kurul
MADDE 416 - (1) Bütün paylarýn sahipleri veya temsilcileri, aralarýndan biri itirazda bulun-

madýðý takdirde, genel kurula katýlmaya ve genel kurul toplantýlarýnýn yapýlmasýna iliþkin hükümler
saklý kalmak þartýyla, çaðrýya iliþkin usule uyulmaksýzýn, genel kurul olarak toplanabilir ve bu top-
lantý nisabý varolduðu sürece karar alabilirler.

(2) Çaðrýsýz toplanan genel kurulda, gündeme oy birliði ile madde eklenebilir; aksine esas söz-
leþme hükmü geçersizdir.

E) Toplantýnýn yapýlmasý
I - Hazýr bulunanlar listesi
MADDE 417 - (1) Yönetim kurulu, Merkezî Kayýt Kuruluþu tarafýndan Sermaye Piyasasý Ka-

nununun 10/A maddesi uyarýnca kayden izlenen paylar bakýmýndan “paysahipleri listesi”ne diðer
paylardan nama yazýlý olanlar için pay defteri kayýtlarýna ve hamiline yazýlý pay senedi ile ilmüha-
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ber sahipleri yönünden ise giriþ kartý alanlara göre, genel kurul toplantýsýna katýlabileceklerin liste-
sini hazýrlar. Yönetim kurulu baþkaný tarafýndan imzalanacak olan liste, toplantýdan önce genel ku-
rulun yapýlacaðý yerde bulundurulur. Listede, paysahiplerinin adlarý, yerleþim yerleri, sahip olduk-
larý pay veya pay senedi sayýsý, imtiyazlý paylarýn adedi ve sermaye miktarlarýyla toplantýya aslen
veya temsil yoluyla katýlacaklarýn imza yerleri belirtilir.

(2) Yönetim kurulu bu listeyi hazýrlarken, toplantýya katýlmaya hakký olanlarý belirlemek için
gerekli incelemeleri yapar, ilgililerden bilgi alýr ve þirket tarafýndan Merkezî Kayýt Kuruluþundan
saðlanan ve genel kurul toplantý gününden bir gün önceki tarihi taþýyan “paysahipleri listesi”ni de
dikkate alýr. Merkezî Kayýt Kuruluþundan anýlan listenin saðlanmasýna ve bu Kurulca toplantý gü-
nüne özgülenmek üzere devir yasaðý konulmasý dâhil diðer hususlara iliþkin usul ve esaslar Serma-
ye Piyasasý Kurulu tarafýndan bir tebliðle düzenlenir. Yönetim kurulu, hazýr bulunanlar listesinin
genel kurul toplantý gününden bir gün önce hazýrlanabilmesi için gerekli önlemleri alýr. Katýlanla-
rýn imzaladýklarý liste “hazýr bulunanlar listesi” diye adlandýrýlýr ve toplantý baþkaný ile Bakanlýk
temsilcisi tarafýndan imzalanýr.

II - Toplantý ve karar nisabý
MADDE 418 - (1) Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleþmede, aksine daha aðýr nisap

öngörülmüþ bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karþýlayan paylarýn sahiplerinin ve-
ya temsilcilerinin varlýðýyla toplanýr. Bu nisabýn toplantý süresince korunmasý þarttýr. Ýlk toplantýda
anýlan nisaba ulaþýlamadýðý takdirde, ikinci toplantýnýn yapýlabilmesi için nisap aranmaz.

(2) Kararlar toplantýda hazýr bulunan oylarýn çoðunluðu ile verilir.
III - Toplantý baþkanlýðý ve iç yönetmelik
MADDE 419 - (1) Esas sözleþmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantýyý, genel ku-

rul tarafýndan seçilen, paysahibi sýfatýný taþýmasý þart olmayan bir baþkan yönetir. Baþkan tutanak
yazmaný ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek baþkanlýðý oluþturur. Gereðinde baþ-
kan yardýmcýsý da seçilebilir.

(2) Anonim þirket yönetim kurulu, genel kurulun çalýþma esas ve usullerine iliþkin kurallarý
içeren, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan, asgarî unsurlarý belirlenecek olan bir iç yönetmelik
hazýrlar ve genel kurulun onayýndan sonra yürürlüðe koyar. Bu iç yönetmelik tescil ve ilân edilir.

IV - Toplantýnýn ertelenmesi
MADDE 420 - (1) Finansal tablolarýn müzakeresi ve buna baðlý konular, sermayenin onda bi-

rine, halka açýk þirketlerde yirmide birine sahip paysahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir ka-
rar almasýna gerek olmaksýzýn, toplantý baþkanýnýn kararýyla bir ay sonraya býrakýlýr. Erteleme, 414
üncü maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý olduðu þekilde paysahiplerine ilânla bildirilir ve internet si-
tesinde yayýmlanýr. Ýzleyen toplantý için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantýya
çaðýrýlýr.

(2) Azlýðýn istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tablolarýn müzakeresinin tekrar geri
býrakýlmasýnýn istenebilmesi, finansal tablolarýn itiraza uðrayan ve tutanaða geçmiþ bulunan nokta-
larý hakkýnda, ilgililer tarafýndan, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarýnca cevap verilmemiþ ol-
masý þarttýr.

V - Esas sözleþme deðiþikliklerinde toplantý ve karar nisaplarý
MADDE 421 - (1) Kanunda veya esas sözleþmede aksine hüküm bulunmadýðý takdirde, esas

sözleþmeyi deðiþtiren kararlar, þirket sermayesinin en az yarýsýnýn temsil edildiði genel kurulda, top-
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lantýda mevcut bulunan oylarýn çoðunluðu ile alýnýr. Ýlk toplantýda öngörülen toplantý nisabý elde
edilemediði takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantý yapýlabilir. Ýkinci toplantý için toplantý
nisabý, þirket sermayesinin en az üçte birinin toplantýda temsil edilmesidir. Bu fýkrada öngörülen ni-
saplarý düþüren veya nispî çoðunluðu öngören esas sözleþme hükümleri geçersizdir.

(2) Aþaðýdaki esas sözleþme deðiþikliði kararlarý, sermayenin tümünü oluþturan paylarýn sahip-
lerinin veya temsilcilerinin oy birliðiyle alýnýr:

a) Bilânço zararlarýnýn kapatýlmasý için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar.

b) Þirketin merkezinin yurt dýþýna taþýnmasýna iliþkin kararlar.

(3) Aþaðýdaki esas sözleþme deðiþikliði kararlarý, sermayenin en az yüzde yetmiþbeþini oluþtu-
ran paylarýn sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarýyla alýnýr.

a) Þirketin iþletme konusunun tamamen deðiþtirilmesi.

b) Ýmtiyazlý pay oluþturulmasý.

c) Nama yazýlý paylarýn devrinin sýnýrlandýrýlmasý.

(4) Ýkinci ve üçüncü fýkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantýda ulaþýlamadýðý takdirde izle-
yen toplantýlarda da ayný nisap aranýr.

(5) Pay senetleri menkul kýymet borsalarýnda iþlem gören þirketlerde, aþaðýdaki konularda ka-
rar alýnabilmesi için, yapýlacak genel kurul toplantýlarýnda, esas sözleþmelerinde aksine hüküm yok-
sa, 418 inci maddedeki toplantý nisabý uygulanýr:

a) Sermayenin artýrýlmasý ve kayýtlý sermaye tavanýnýn yükseltilmesine iliþkin esas sözleþme
deðiþiklikleri.

b) Birleþmeye, bölünmeye ve tür deðiþtirmeye iliþkin kararlar.

(6) Ýþletme konusunun tamamen deðiþtirilmesi veya imtiyazlý pay oluþturulmasýna iliþkin ge-
nel kurul kararýna olumsuz oy vermiþ nama yazýlý paysahipleri, bu kararýn Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesinde yayýnlanmasýndan itibaren altý ay boyunca paylarýn devredilebilirliði hakkýndaki kýsýtla-
malarla baðlý deðildirler.

VI - Tutanak
MADDE 422 - (1) Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlarýn sahip olduklarý pay-

larý, gruplarýný, sayýlarýný, itibarî deðerlerini, genel kurulda sorulan sorularý, verilen cevaplarý, alý-
nan kararlarý, her karar için kullanýlan olumlu ve olumsuz oylarýn sayýlarýný içerir. Tutanak, toplan-
tý baþkanlýðý ve Bakanlýk temsilcisi tarafýndan imzalanýr; aksi hâlde geçersizdir.

(2) Yönetim kurulu, tutanaðýn noterce onaylanmýþ bir suretini derhal ticaret sicili memurluðu-
na vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilâna tâbi hususlarý tescil ve ilân ettirmekle yükümlü-
dür; tutanak ayrýca hemen þirketin internet sitesine konulur.

VII - Kararlarýn etkisi
MADDE 423 - (1) Genel kurul tarafýndan verilen kararlar toplantýda hazýr bulunmayan veya

olumsuz oy veren paysahipleri hakkýnda da geçerlidir.

VIII - Bilânçonun onaylanmasýna iliþkin karar
MADDE 424 - (1) Bilânçonun onaylanmasýna iliþkin genel kurul kararý, kararda aksine açýk-

lýk bulunmadýðý takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrasý sonucunu
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doðurur. Bununla beraber, bilânçoda bazý hususlar hiç veya gereði gibi belirtilmemiþse veya bilânço
þirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazý hususlarý içeriyorsa ve bu hususta bilinç-
li hareket edilmiþse onama ibra etkisini doðurmaz.

F) Paysahibinin kiþisel haklarý
I - Genel kurula katýlma
1. Ýlke
MADDE 425 - (1) Paysahibi, paylarýndan doðan haklarýný kullanmak için, genel kurula kendi-

si katýlabileceði gibi, paysahibi olan veya olmayan bir kiþiyi de temsilcisi olarak genel kurula yol-
layabilir. Temsilcinin paysahibi olmasýný öngören esas sözleþme hükmü geçersizdir.

2. Þirkete karþý yetkili olma
MADDE 426 - (1) Senede baðlanmamýþ paylardan, nama yazýlý pay senetlerinden ve ilmüha-

berlerden doðan paysahipliði haklarý, pay defterinde kayýtlý bulunan paysahibi veya paysahibince,
yazýlý olarak yetkilendirilmiþ kiþi tarafýndan kullanýlýr.

(2) Hamiline yazýlý pay senedinin zilyedi bulunduðunu ispat eden kimse, þirkete karþý paysa-
hipliðinden doðan haklarý kullanmaya yetkilidir.

3. Paysahibinin temsili
a) Genel olarak
MADDE 427 - (1) Katýlma haklarýný temsilci olarak kullanan kiþi, temsil edilenin talimatýna

uyar. Talimata aykýrýlýk, oyu geçersiz kýlmaz. Temsil edilenin temsilciye karþý haklarý saklýdýr.

(2) Hamiline yazýlý pay senedini, rehin, hapis hakký, saklama sözleþmesi veya kullaným ödün-
cü sözleþmesi ve benzeri sözleþmeler sebebiyle elde bulunduran kimse, paysahipliði haklarýný, an-
cak paysahibi tarafýndan özel bir yazýlý belge ile yetkilendirilmiþse kullanabilir.

b) Organýn temsilcisi, baðýmsýz temsilci ve kurumsal temsilci
MADDE 428 - (1) Þirket, kendisiyle herhangi bir þekilde iliþkisi bulunan bir kiþiyi, genel ku-

rul toplantýsýnda kendileri adýna oy kullanýp ilgili diðer iþlemleri yapmasý için yetkili temsilcileri
olarak atamalarý amacýyla paysahiplerine tavsiye edecekse, bununla birlikte þirketten tamamen ba-
ðýmsýz ve tarafsýz bir diðer kiþiyi de ayný görev için önermeye ve bu iki kiþiyi esas sözleþme hük-
müne göre ilân edip þirketin internet sitesine koymaya mecburdur.

(2) Bundan baþka, yönetim kurulu, genel kurul toplantýsýna çaðrý ilânýnýn Türkiye Ticaret Sici-
li Gazetesinde yayýmlanacaðý ve þirket internet sitesinde yer alacaðý tarihten en az kýrkbeþ gün ön-
ce, yapacaðý bir ilân ve internet sitesine koyacaðý yönlendirilmiþ bir mesajla, paysahiplerini, öner-
dikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaþýlabilecek adres ve elektronik posta adre-
si ile telefon ve telefaks numaralarýný en çok yedi gün içinde þirkete bildirmeye çaðýrýr. Ayný çaðrý-
da kurumsal temsilciliðe istekli olanlarýn da þirkete baþvurmalarý istenir. Yönetim kurulu, bildirilen
kiþileri, birinci fýkradaki kiþilerle birlikte, genel kurul toplantýsýna iliþkin çaðrýsýnda, adreslerini ve
onlara ulaþma numaralarýný da belirterek, ilân eder ve internet sitesinde yayýmlar. Bu fýkranýn ge-
rekleri yerine getirilmeden, kurumsal temsilci olarak vekalet toplanamaz.

(3) Kurumsal temsilcilik, bir paysahipliði giriþimidir; meslek olarak ve ivaz karþýlýðý yürütüle-
mez. Kurumsal temsilci Borçlar Kanununun 394 üncü maddesini ileri sürerek temsil ettiði paysa-
hiplerinden herhangi bir talepte bulunamaz.
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(4) Bildirge, paysahipleri tarafýndan kurumsal temsilciye verilmiþ talimat yerine geçer.

(5) Kusurlu olarak bildirgesine veya kanuna aykýrý hareket eden veya hileli iþlemler yapan ku-
rumsal temsilci bu fiil ve kararlarýnýn sonuçlarýndan Borçlar Kanununun 390 ýncý maddesinin birin-
ci ve ikinci fýkralarý uyarýnca sorumlu olur; sorumluluðu kaldýran veya sýnýrlayan sözleþmeler ge-
çersizdir.

(6) Bu maddenin birinci fýkrasý uyarýnca kendisine temsil yetkisi verilenler ile paysahibinin
Borçlar Kanununun temsile iliþkin hükümleri uyarýnca yetkilendirdiði temsilci 429 ilâ 431 inci
madde hükümlerine tâbi deðildir.

c) Tevdi eden temsilcisi
MADDE 429 - (1) Tevdi eden temsilcisi, kendisine tevdi edilmiþ bulunan pay ve pay senetle-

rinden doðan katýlma ve oy haklarýný tevdi eden adýna kullanma yetkisini haizse, nasýl hareket et-
mesi gerektiði konusunda talimat almak için, her genel kurul toplantýsýndan önce, tevdi edene baþ-
vurmak zorundadýr.

(2) Zamanýnda istenmiþ olup da, talimat alýnamamýþsa, tevdi edilen kiþi, katýlma ve oy hakla-
rýný, tevdi edenin genel talimatý uyarýnca kullanýr; böyle bir talimatýn yokluðu hâlinde oy, yönetim
kurulunun yaptýðý öneriler yönünde verilir.

(3) Bu madde anlamýnda tevdi olunan kiþiler, baðlý olacaklarý esas ve usuller ve temsil belge-
sinin içeriði Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca bir yönetmelikle düzenlenir.

d) Bildirge
MADDE 430 - (1) 428 inci maddenin birinci ve ikinci fýkrasýnda öngörülen temsilciler, temsil

belgelerinin içeriðini ve oylarýný hangi yönde kullanacaklarýný, radyo, televizyon, gazete veya diðer
araçlarla ve gerekçeleriyle birlikte açýklarlar.

e) Bildirim
MADDE 431 - (1) 428 inci maddenin birinci ve ikinci fýkralarýnda öngörülen temsilciler ile

tevdi eden temsilcileri, kendileri tarafýndan temsil olunacak paylarýn sayýlarýný, çeþitlerini, itibarî
deðerlerini ve gruplarýný þirkete bildirirler. Bu bildirimde, Sermaye Piyasasý Kanununun 10/A mad-
desi uyarýnca kayden izlenen paylarla ilgili olarak bu Kanunun 417 nci maddesinin ikinci fýkrasýn-
daki teblið hükümleri de uygulanýr. Aksi hâlde, o genel kurulda alýnan kararlar, genel kurula yetki-
siz katýlmaya dair hükümler çerçevesinde iptal edilebilir.

(2) Toplantý baþkaný bu bildirimleri açýklar. Bir paysahibinin istemine raðmen toplantý baþkaný
açýklamayý yapmamýþsa her paysahibi þirkete karþý açacaðý dava ile genel kurul kararlarýnýn iptali-
ni isteyebilir.

4. Birden çok hak sahibi
MADDE 432 - (1) Bir pay, birden çok kiþinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini

veya üçüncü bir kiþiyi, genel kurulda paydan doðan haklarýný kullanmasý için temsilci olarak ataya-
bilirler.

(2) Bir payýn üzerinde intifa hakký bulunmasý hâlinde, aksi kararlaþtýrýlmamýþsa, oy hakký, in-
tifa hakký sahibi tarafýndan kullanýlýr. Ancak, intifa hakký sahibi, paysahibinin menfaatlerini hakka-
niyete uygun bir þekilde göz önünde tutarak hareket etmemiþ olmasý dolayýsýyla paysahibine karþý
sorumludur.
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II - Yetkisiz katýlma
MADDE 433 - (1) Oy hakkýnýn kullanýlmasýna iliþkin sýnýrlamalarý dolanmak veya herhangi

bir þekilde etkisiz býrakmak amacýyla, paylarýn veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin
baþkasýna verilmesi geçersizdir.

(2) Yetkisiz katýlmalarla ilgili olarak her paysahibi, toplantý baþkanlýðýna itirazda bulunabilir,
itirazýný ve yönetim kuruluna da itirazda bulunmuþ olduðunu tutanaða geçirtebilir.

III - Oy hakký
1. Ýlke
MADDE 434 - (1) Paysahipleri, oy haklarýný genel kurulda, paylarýnýn toplam itibarî deðeriy-

le orantýlý olarak kullanýr. 1527 nci maddenin beþinci fýkrasý hükmü saklýdýr.
(2) Her paysahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkýný haizdir. Þu kadar ki, bir-

den fazla paya sahip olanlara tanýnacak oy sayýsý esas sözleþmeyle sýnýrlandýrýlabilir.
(3) Þirketin finansal durumunun düzeltilmesi sýrasýnda paylarýn itibarî deðerleri indirilmiþse

paylarýn indiriminden önceki itibarî deðeri üzerinden tanýnan oy hakký korunabilir.
(4) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý halka açýk olmayan anonim þirketlerde birikimli oyu bir teblið-

le düzenleyebilir.
2. Oy hakkýnýn doðumu
MADDE 435 - (1) Oy hakký, payýn, kanunen veya esas sözleþmeyle belirlenmiþ bulunan en az

miktarýnýn ödenmesiyle doðar.
3. Oydan yoksunluk
MADDE 436 - (1) Paysahibi kendisi, eþi, alt ve üstsoyu veya bunlarýn ortaðý olduklarý þahýs

þirketleri ya da hâkimiyetleri altýndaki sermaye þirketleri ile þirket arasýndaki kiþisel nitelikte bir iþe
veya iþleme veya herhangi bir yargý kurumu ya da hakemdeki davaya iliþkin olan müzakerelerde oy
kullanamaz.

(2) Þirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kiþiler, yönetim ku-
rulu üyelerinin ibra edilmelerine iliþkin kararlarda kendilerine ait paylardan doðan oy haklarýný kul-
lanamaz.

IV - Bilgi alma ve inceleme hakký
MADDE 437 - (1) Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yýllýk fa-

aliyet raporu, denetleme raporlarý ve yönetim kurulunun kâr daðýtým önerisi, genel kurulun toplan-
týsýndan en az onbeþ gün önce, þirketin merkez ve þubelerinde, paysahiplerinin incelemesine hazýr
bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yýl süre ile merkezde ve þubeler-
de paysahiplerinin bilgi edinmelerine açýk tutulur. Her paysahibi, gideri þirkete ait olmak üzere ge-
lir tablosuyla bilânçonun bir suretini isteyebilir.

(2) Paysahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, þirketin iþleri; denetçilerden denetimin ya-
pýlma þekli ve sonuçlarý hakkýnda bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçeve-
sinde þirketin baðlý þirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri baký-
mýndan özenli ve gerçeðe uygun olmalýdýr. Paysahiplerinden herhangi birine bu sýfatý dolayýsýyla
genel kurul dýþýnda bir konuda bilgi verilmiþse, diðer bir paysahibinin istemde bulunmasý üzerine,
ayný bilgi, gündemle ilgili olmasa da ayný kapsam ve ayrýntýda verilir. Bu halde yönetim kurulu bu
maddenin üçüncü fýkrasýna dayanamaz.
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(3) Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiði takdirde þirket sýrlarýnýn açýklanacaðý veya
korunmasý gereken diðer þirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceði gerekçesi ile reddedilebilir.

(4) Þirketin ticarî defterleriyle yazýþmalarýnýn, paysahibinin sorusunu ilgilendiren kýsýmlarýnýn
incelenebilmesi için, genel kurulun açýk izni veya yönetim kurulunun bu hususta kararý gerekir. Ýzin
alýndýðý takdirde inceleme bir uzman aracýlýðýyla da yapýlabilir.

(5) Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsýz býrakýlan, haksýz olarak reddedilen, ertelenen
ve bu fýkra anlamýnda bilgi alamayan paysahibi, reddi izleyen on gün içinde, diðer hâllerde de ma-
kul bir süre sonra þirketin merkezinin bulunduðu asliye ticaret mahkemesine baþvurabilir. Baþvuru
basit yargýlama usulüne göre incelenir. Mahkeme kararý, bilginin genel kurul dýþýnda verilmesi tali-
matýný ve bunun þeklini de içerebilir. Mahkeme kararý kesindir.

(6) Bilgi alma ve inceleme hakký, esas sözleþmeyle ve þirket organlarýndan birinin kararýyla
kaldýrýlamaz ve sýnýrlandýrýlamaz.

V - Özel denetim isteme hakký

1. Genel kurulun kabulü

MADDE 438 - (1) Her paysahibi, paysahipliði haklarýnýn kullanýlabilmesi için gerekli olduðu
takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakký daha önce kullanýlmýþsa, belirli olaylarýn özel bir dene-
timle açýklýða kavuþturulmasýný, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

(2) Genel kurul istemi onaylarsa, þirket veya her bir paysahibi otuz gün içinde, þirket merkezi-
nin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasýný isteyebilir.

2. Genel kurulun reddi

MADDE 439 - (1) Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az
onda birini, halka açýk anonim þirketlerde yirmide birini oluþturan paysahipleri veya paylarýnýn iti-
barî deðeri toplamý en az birmilyon Türk Lirasý olan paysahipleri üç ay içinde þirket merkezinin bu-
lunduðu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasýný isteyebilir.

(2) Dilekçe sahiplerinin, kurucularýn veya þirket organlarýnýn, kanunu veya esas sözleþmeyi
ihlâl ederek, þirketi veya paysahiplerini zarara uðrattýklarýný, ikna edici bir þekilde ortaya koymala-
rý hâlinde özel denetçi atanýr.

3. Atama

MADDE 440 - (1) Mahkeme, þirketi ve istem sahiplerini dinledikten sonra kararýný verir.

(2) Mahkeme istemi yerinde görürse, istem çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek bir
veya birden fazla baðýmsýz uzmaný görevlendirir. Mahkemenin kararý kesindir.

4. Görev

MADDE 441 - (1) Özel denetim, amaca yararlý bir süre içinde ve þirket iþleri gereksiz yere ak-
satýlmaksýzýn yapýlmalýdýr.

(2) Yönetim Kurulu, þirketin defterlerinin, yazýþmalarý dâhil yazýlarýnýn, kasa, kýymetli evrak
ve mallar baþta olmak üzere, varlýklarýnýn incelenmesine izin verir.

(3) Kurucular, organlar, vekiller, çalýþanlar, kayyýmlar ve tasfiye memurlarý önemli olgular ko-
nusunda özel denetçiye bilgi vermekle yükümlüdür. Uyuþmazlýk hâlinde kararý mahkeme verir.
Mahkemenin kararý kesindir.
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(4) Özel denetçi, þirketin özel denetimin sonuçlarýna iliþkin görüþünü alýr.

(5) Özel denetçi sýr saklamakla yükümlüdür.

5. Rapor

MADDE 442 - (1) Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkýnda, þirketin sýrlarýný da koruyarak,
mahkemeye ayrýntýlý bir rapor verir.

(2) Mahkeme, raporu þirkete teblið eder ve þirketin, raporun açýklanmasýnýn þirket sýrlarýný ve-
ya þirketin korunmaya deðer diðer menfaatlerini zarara uðratýp uðratmayacaðýna ve bu sebeple is-
tem sahiplerine sunulmamasýna iliþkin istemi hakkýnda karar verir.

(3) Mahkeme, þirket ve istem sahiplerine, açýklanan rapor hakkýnda, deðerlendirmeleri bildir-
mek ve ek soru sormak imkânýný tanýr.

6. Ýþleme konulma ve açýklama

MADDE 443 - (1) Yönetim kurulu, raporu ve buna iliþkin deðerlendirmeleri, ilk genel kurula
sunar.

(2) Her paysahibi, genel kurul toplantýsýný izleyen bir yýllýk süre içinde þirketten raporun ve yö-
netim kurulunun görüþünün bir suretinin verilmesini isteyebilir.

7. Giderler

MADDE 444 - (1) Mahkeme, özel denetçi atanmasýný kabul etmiþse, þirketçe ödenmesi gere-
ken avansý ve giderleri belirtir. Özel hâl ve þartlarýn haklý göstermesi hâlinde giderler kýsmen veya
tamamen istem sahiplerine yükletilebilir.

(2) Genel Kurul özel denetçinin atanmasýna karar vermiþse giderler þirkete ait olur.

G) Genel kurul kararlarýnýn iptali

I - Ýptal sebepleri

MADDE 445 - (1) 446 ncý maddede belirtilen kiþiler, kanun veya esas sözleþme hükümlerine
ve özellikle dürüstlük kuralýna aykýrý olan genel kurul kararlarý aleyhine, karar tarihinden itibaren
üç ay içinde, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davasý açabi-
lirler.

II - Ýptal davasý açabilecek kiþiler

MADDE 446 - (1) a) Toplantýda hazýr bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti-
ni tutanaða geçirten,

b) Toplantýda hazýr bulunsun veya bulunmasýn, olumsuz oy kullanmýþ olsun ya da olmasýn;
çaðrýnýn usulüne göre yapýlmadýðýný, gündemin gereði gibi ilân edilmediðini, genel kurula katýlma
yetkisi bulunmayan kiþilerin veya temsilcilerinin toplantýya katýlýp oy kullandýklarýný, genel kurula
katýlmasýna ve oy kullanmasýna haksýz olarak izin verilmediðini ve yukarýda sayýlan aykýrýlýklarýn
genel kurul kararýnýn alýnmasýnda etkili olduðunu ileri süren paysahipleri,

c) Yönetim kurulu,

d) Kararlarýn yerine getirilmesi, kiþisel sorumluluðuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyele-
rinden her biri,

iptal davasý açabilir.
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H) Butlan
MADDE 447 - (1) Genel kurulun, özellikle;
a) Paysahibinin, genel kurula katýlma, asgarî oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez

nitelikteki haklarýný sýnýrlandýran veya ortadan kaldýran,
b) Paysahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarýný, kanunen izin verilen ölçü dýþýnda

sýnýrlandýran,
c) Anonim þirketin temel yapýsýný bozan veya sermayenin korunmasý hükümlerine aykýrý olan
kararlarý batýldýr.
I) Çeþitli hükümler
I - Ýlân, teminat ve kanun yolu
MADDE 448 - (1) Yönetim kurulu iptal veya butlan davasýnýn açýldýðýný ve duruþma gününü

usulüne uygun olarak ilân eder ve þirketin internet sitesine koyar.
(2) Ýptal davasýnda üç aylýk hak düþüren sürenin sona ermesinden önce duruþmaya baþlanamaz.

Birden fazla iptal davasý açýldýðý takdirde davalar birleþtirilerek görülür.
(3) Mahkeme, þirketin istemi üzerine muhtemel zararlarýna karþý davacýlarýn teminat gösterme-

sine karar verebilir. Teminatýn nitelik ve miktarýný mahkeme belirler.
II - Kararýn yürütülmesinin geri býrakýlmasý
MADDE 449 - (1) Genel kurul kararý aleyhine iptal veya butlan davasý açýldýðý takdirde mah-

keme, yönetim kurulu üyelerinin görüþünü aldýktan sonra, dava konusu kararýn yürütülmesinin ge-
ri býrakýlmasýna karar verebilir.

III - Kararýn etkisi
MADDE 450 - (1) Genel kurul kararýnýn iptaline veya butlanýna iliþkin mahkeme kararý, ke-

sinleþtikten sonra bütün paysahipleri hakkýnda hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararýn bir su-
retini derhal ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadýr.

IV - Kötüniyetle iptal ve butlan davasý açanlarýn sorumluluðu
MADDE 451 - (1) Genel kurulun kararýna karþý, kötüniyetle iptal veya butlan davasý açýldýðý

takdirde, davacýlar bu sebeple þirketin uðradýðý zararlardan müteselsilen sorumludurlar.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Esas Sözleþmenin Deðiþtirilmesi
BÝRÝNCÝ AYIRIM
Genel Olarak

A) Ýlke
MADDE 452 - (1) Genel kurul, aksine esas sözleþmede hüküm bulunmadýðý takdirde, kanun-

da öngörülen þartlara uyarak, esas sözleþmenin bütün hükümlerini deðiþtirebilir; müktesep ve vaz-
geçilmez haklar saklýdýr.

B) Usul
I - Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izni ve genel kurul kararý
MADDE 453 - (1) Genel kurul, esas sözleþmenin deðiþtirilmesi için toplantýya çaðýrýldýðý takdir-

de; 333 üncü madde uyarýnca Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izninin alýnmasýnýn gerekli olduðu þirket-
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lerde izni alýnmýþ, diðer þirketlerde, yönetim kurulunca karara baðlanmýþ bulunan deðiþiklik taslaðýnýn,
deðiþtirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn birinci cümlesinde be-
lirtildiði þekilde ilâný gerekir. Genel kurulun kararýna 421 inci maddede öngörülen nisaplar uygulanýr.

II - Ýmtiyazlý paysahipleri özel kurulu
MADDE 454 - (1) Genel kurulca, esas sözleþmenin deðiþtirilmesine dair verilen karar, imti-

yazlý paysahiplerinin haklarýný ihlâl edecek nitelikte ise, bu karar adý geçen paysahiplerinin yapa-
caklarý özel bir toplantýda verecekleri bir kararla onaylanmadýkça uygulanamaz.

(2) Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararýnýn ilân edildiði tarihten itibaren bir ay içinde özel
kurulu toplantýya çaðýrýr. Aksi hâlde, her imtiyazlý paysahibi yönetim kurulunun çaðrý süresinin son
gününden baþlamak üzere, onbeþ gün içinde, bu kurulun toplantýya çaðýrýlmasýný þirketin merkezi-
nin bulunduðu yer asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir.

(3) Özel kurul imtiyazlý paylarý temsil eden sermayenin yüzde altmýþýnýn çoðunluðuyla toplanýr
ve toplantýda temsil edilen paylarýn çoðunluðuyla karar alýr. Ýmtiyazlý paysahiplerinin haklarýnýn ihlâl
edildiði sonucuna varýlýrsa karar gerekçeli bir tutanakla belirtilir. Tutanaðýn on gün içinde þirket yö-
netim kuruluna teslimi zorunludur. Tutanakla birlikte, genel kurul kararýnýn onaylanmasýna olumsuz
oy verenlerin, en az nisabý oluþturan sayýda imzalarýný içeren liste ile bu maddenin sekizinci fýkrasý
hükmü gereði açýlabilecek dava için geçerli olmak üzere ortak bir tebligat adresi de yönetim kurulu-
na verilir. Tutanak, birlikte verilen bilgilerle beraber tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân
edilir. Bu hükümdeki þartlara uyulmadýðý takdirde özel kurul kararý alýnmamýþ sayýlýr.

(4) Genel kurulda, imtiyazlý paylarýn sahip veya temsilcileri, esas sözleþmenin deðiþtirilmesi-
ne, üçüncü fýkrada öngörülen toplantý ve karar nisabýna uygun olarak olumlu oy vermiþlerse ayrýca
özel toplantý yapýlmaz.

(5) Çaðrýya raðmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararý onaylanmýþ sayýlýr.
(6) Özel kurul toplantýsýnda, 407 nci maddenin üçüncü fýkrasý çerçevesinde, Bakanlýk temsil-

cisi de hazýr bulunur ve tutanaðý imzalar.
(7) Yönetim kurulu, özel kurulun onaylamama kararý aleyhine, karar tarihinden itibaren bir ay

içinde, genel kurulun söz konusu kararýnýn paysahiplerinin haklarýný ihlâl etmediði gerekçesi ile, bu
kararýn iptali ile genel kurul kararýnýn tescili davasýný, þirketin merkezinin bulunduðu yer asliye ti-
caret mahkemesinde açabilir.

(8) Ýptal davasý, genel kurul kararýnýn onaylanmasýna olumsuz oy kullananlara karþý yöneltilir.
III - Tescil
MADDE 455 - (1) Esas sözleþmenin deðiþtirilmesine iliþkin genel kurul kararý, yönetim kuru-

lu tarafýndan, þirket merkezinin ve þubelerinin bulunduðu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrýca
ilâna baðlý hususlar ilân ettirilir; tescil ve ilân edilen karar þirketin internet sitesine konulur. Deðiþ-
tirme kararý üçüncü kiþilere karþý tescilden önce hüküm ifade etmez.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Özel Deðiþiklikler

A) Sermayenin artýrýlmasý
I - Ortak hükümler
1. Genel olarak
MADDE 456 - (1) Ýç kaynaklardan yapýlan artýrým hariç, paylarýn nakdi bedelleri tamamen

ödenmediði sürece sermaye artýrýlamaz. Sermayeye oranla önemli sayýlmayan tutarlarýn ödenmemiþ
olmasý sermaye artýrýmýný engellemez.
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(2) Artýrýma, esas sermaye sisteminde 459 uncu maddeye göre genel kurul; kayýtlý sermaye sis-
teminde, 460 ýncý madde gereðince, yönetim kurulu karar verir. Esas sözleþmenin ilgili hükümleri-
nin, gerekli olduðu hâllerde izni alýnmýþ bulunan deðiþik þekli, genel kurulda deðiþtirilerek kabul
edilmiþse, bunun Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca onaylanmasý þarttýr.

(3) Artýrým, genel kurul veya yönetim kurulu kararý tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edi-
lemediði takdirde, genel kurul veya yönetim kurulu kararý ve alýnmýþsa izin geçersiz hâle gelir ve
345 inci maddenin ikinci fýkrasý uygulanýr.

(4) 353 ve 354 üncü maddeler ile 355 inci maddenin birinci fýkrasý tüm sermaye artýrýmý türle-
rine kýyas yoluyla uygulanýr.

(5) Sermayenin artýrýlmasý kararýnýn tesciline, aþaðýdaki özel hükümler saklý kalmak kaydýyla,
455 inci madde uygulanýr.

2. Yönetim kurulunun beyaný
MADDE 457 - (1) Yönetim kurulu tarafýndan sermaye artýrýmýnýn türüne göre bir beyan imza-

lanýr. Beyan,bilgiyi açýk, eksiksiz, doðru ve dürüst bir þekilde verme ilkesine göre hazýrlanýr.

(2) Beyanda;

a) Nakdi sermaye konuluyorsa; artýrýlan kýsmýn tamamen taahhüt edildiði, kanun veya esas söz-
leþme gereðince ödenmesi gerekli tutarýn ödendiði; aynî sermaye konuluyor veya bir ayýn devralý-
nýyorsa bunlara verilecek karþýlýðýn uygun olduðu ve 349 uncu maddede yer alan hususlarýn somut
olayda mevcut bulunmasý hâlinde bunlara iliþkin açýklamalar; devralýnan aynî sermaye, aynýn türü,
deðerlendirmenin yöntemi, isabeti ve haklýlýðý; bir borcun takasý söz konusu ise, bu borcun varlýðý,
geçerliliði ve takas edilebilirliði; sermayeye dönüþtürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe ta-
sarruf olunabilirliði; gerekli organlarýn ve kurumlarýn onaylarýnýn alýndýðý; kanunî ve idarî gerekli-
liklerin yerine getirildiði; rüçhan haklarý sýnýrlandýrýlmýþ veya kaldýrýlmýþsa bunun sebepleri, mikta-
rý ve oraný; kullanýlmayan rüçhan haklarýnýn kimlere, niçin ne fiyatla verildiði hakkýnda, belgeli ve
gerekçeli açýklamalar yer alýr.

b) Ýç kaynaklardan yapýlan sermaye artýrýmýnýn hangi kaynaklardan karþýlandýðý, bu kaynakla-
rýn gerçekliði ve þirket malvarlýðý içinde varolduklarý konusunda garanti verilir.

c) Þartlý sermaye artýrýmýnýn ve uygulamasýnýn kanuna uygunluðu belirtilir.

d) Sermaye artýrýmýný inceleyen iþlem denetçisi ile hizmet sunanlara ve diðer kimselere ödenen
ücretler, saðlanan menfaatler hakkýnda, emsalleriyle karþýlaþtýrma yapýlarak, bilgi verilir.

3. Denetleme raporu
MADDE 458 - (1) Yönetim kurulunca atanmýþ bir iþlem denetçisi tarafýndan verilen sermaye

artýrýmý raporunda, artýrým iþlemlerine ve yönetim kurulu beyanýna iliþkin inceleme ve denetleme-
lerin sonuçlarý açýkça gösterilir; Kanuna ve Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygunluk veya ayký-
rýlýk hususlarýnda görüþ açýklanýr. Raporun içeriðine 351 inci madde hükmü kýyas yoluyla uygula-
nýr.

II - Sermaye taahhüdü yoluyla artýrým
1. Esas sermaye sisteminde
MADDE 459 - (1) Artýrýlan sermayeyi temsil eden paylarýn tamamý ya deðiþik esas sözleþme-

de veya iþtirak taahhütnamelerinde taahhüt edilir.



---- 1078 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(2) Ýþtirak taahhüdü, yeni pay almaya iliþkin 461 inci madde çerçevesinde, kayýtsýz þartsýz ve
yazýlý olarak yapýlýr. Ýþtirak taahhütnamesi, taahhütnamenin verilmesine sebep olan sermaye artýrý-
mý belirtilerek; taahhüt edilen paylarýn sayýlarýný, itibarî deðerlerini, cinslerini, gruplarýný, peþin
ödenen tutarý, taahhütle baðlý olunulan süreyi ve varsa çýkarma primi ile taahhüt sahibinin imzasýný
içerir.

(3) Bu tür sermaye artýrýmýnda nakdî sermaye taahhüdüne 341 inci; aynî sermaye konulmasý-
na 342 ve 343 üncü; bedellerin ödenmesine 344 ve 345 inci; halka arz edilecek paylara 346 ncý; ih-
raç edilecek paylara 347 nci madde kýyas yoluyla uygulanýr.

2. Kayýtlý sermaye sisteminde
MADDE 460 - (1) Halka açýk olmayan bir anonim þirkette, ilk veya deðiþtirilmiþ esas sözleþ-

me ile, esas sözleþmede belirlenen kayýtlý sermaye tavanýna kadar sermayeyi artýrma yetkisi, yöne-
tim kuruluna tanýndýðý takdirde, bu kurul, sermaye artýrýmýný, bu Kanundaki hükümler çerçevesin-
de ve esas sözleþmede öngörülen yetki sýnýrlarý içinde gerçekleþtirebilir. Bu yetki en çok beþ yýl için
tanýnabilir.

(2) Sermayenin artýrýlabilmesi için, yönetim kurulu, esas sözleþmenin sermayeye iliþkin hü-
kümlerinin, 333 üncü madde uyarýnca gerekli olmasý hâlinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan iz-
ni alýnmýþ þekillerini, sermayenin artýrýlmasýna iliþkin kararýný, imtiyazlý paylara ve rüçhan haklarý-
na iliþkin sýnýrlamalarý, prime dair kayýtlarý ve bunun uygulanmasý hakkýndaki kurallarý, esas söz-
leþmede öngörüldüðü þekilde ilân eder ve internet sitesinde yayýnlar. Yönetim kurulu, bu kararýnda;
artýrýlan sermayenin tutarýný, çýkarýlacak yeni paylarýn itibarî deðerlerini, sayýlarýný, cinslerini, prim-
li ve imtiyazlý olup olmadýklarýný, rüçhan hakkýnýn sýnýrlandýrýlýp sýnýrlandýrýlmadýðýný, kullanýlma
þartlarý ile süresini belirtir ve bu hususlarla kamuyu aydýnlatma ilkesi uyarýnca gerekli olan diðer
konularda bilgi verir.

(3) Çýkarýlacak yeni paylarýn taahhüdü, ödenmesi gereken en az nakdi tutar, aynî sermaye ko-
nulmasý ve diðer konular hakkýnda 459 uncu madde hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.

(4) Yönetim kurulunun, imtiyazlý veya itibarî deðerinin üzerinde pay çýkarabilmesi ve paysa-
hiplerinin yeni pay alma haklarýný sýnýrlandýrabilmesi için esas sözleþmeyle yetkilendirilmiþ olmasý
þarttýr.

(5) Yönetim kurulu kararlarý aleyhine, paysahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, 445 inci mad-
dede öngörülen sebeplerin varlýðý hâlinde kararýn ilâný tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davasý
açabilirler. Bu davaya 448 ilâ 451 inci maddeler kýyas yoluyla uygulanýr.

(6) Sermaye artýrýmýnýn yukarýdaki hükümlere uygun olarak gerçekleþtirilmesinden sonra, çý-
karýlmýþ sermayeyi gösteren esas sözleþmenin sermaye maddesinin yeni þekli, yönetim kurulunca
tescil ettirilir.

(7) Sermaye Piyasasý Kanununun halka açýk anonim þirketlere iliþkin hükümleri saklýdýr.

3. Rüçhan hakký
MADDE 461 - (1) Her paysahibi, yeni çýkarýlan paylarý, mevcut paylarýnýn sermayeye oraný-

na göre, alma hakkýný haizdir.

(2) Genel kurulun, sermayenin artýrýmýna iliþkin kararý ile paysahibinin rüçhan hakký, ancak
haklý sebepler bulunduðu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmýþýnýn olumlu oyu ile sýnýr-
landýrýlabilir veya kaldýrýlabilir. Özellikle, halka arz, iþletmelerin, iþletme kýsýmlarýnýn, iþtiraklerin
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devralýnmasý ve iþçilerin þirkete katýlmalarý haklý sebep kabul olunur. Rüçhan hakkýnýn sýnýrlandý-
rýlmasý ve kaldýrýlmasýyla, hiç kimse haklý görülmeyecek þekilde, yararlandýrýlamaz veya kayba uð-
ratýlamaz. Nisaba iliþkin þart dýþýnda bu hüküm kayýtlý sermaye sisteminde yönetim kurulu kararýna
da uygulanýr.

(3) Yönetim kurulu yeni pay alma hakkýnýn kullanýlabilmesinin esaslarýný bir karar ile belirler
ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeþ gün süre verir. Karar tescil ve 35 inci maddeki gazete ile
tirajý en az elli bin olan ve yurt düzeyinde daðýtýmý yapýlan bir gazetede ilân olunur. Ayrýca þirketin
internet sitesine konulur.

(4) Rüçhan hakký devredilebilir.

(5) Þirket, rüçhan hakký tanýdýðý paysahiplerinin, bu haklarýný kullanmalarýný, nama yazýlý pay-
larýn devredilmelerinin esas sözleþmeyle sýnýrlandýrýlmýþ olduðunu ileri sürerek engelleyemez.

III - Ýç kaynaklardan sermaye artýrýmý

MADDE 462 - (1) Esas sözleþme veya genel kurul kararýyla ayrýlmýþ ve belirli bir amaca öz-
gülenmemiþ yedek akçeler ile kanunî yedek akçelerin serbestçe kullanýlabilen kýsýmlarý ve mevzu-
atýn bilânçoya konulmasýna ve sermayeye eklenmesine izin verdiði fonlar sermayeye dönüþtürüle-
rek sermaye iç kaynaklardan artýrýlabilir.

(2) Sermayenin artýrýlan kýsmýný, iç kaynaklardan karþýlayan tutarýn þirket bünyesinde gerçek-
ten varolduðu, onaylanmýþ yýllýk bilânço ve iþlem denetçisinin vereceði açýk ve yazýlý bir beyanla
doðrulanýr. Bilânço tarihinin üzerinden altý aydan fazla zaman geçmiþ olduðu takdirde, yeni bir
bilânço çýkarýlmasý ve bunun iþlem denetçisi tarafýndan onaylanmýþ olmasý þarttýr.

(3) Bilânçoda sermayeye eklenmesine mevzuatýn izin verdiði fonlarýn bulunmasý hâlinde, bu
fonlar sermayeye dönüþtürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artýrýlamaz. Hem bu
fonlarýn sermayeye dönüþtürülmesi hem de ayný zamanda ve ayný oranda sermayenin taahhüt edil-
mesi yoluyla sermaye artýrýlabilir. Artýrým genel kurul veya yönetim kurulu kararýnýn ve esas söz-
leþmenin ilgili maddelerinin deðiþik þeklinin tescili ile kesinleþir. Tescil ile o anda mevcut paysa-
hipleri mevcut paylarýnýn sermayeye oranýna göre bedelsiz paylarý kendiliðinden iktisap ederler. Be-
delsiz paylar üzerindeki hak kaldýrýlamaz ve sýnýrlandýrýlamaz; bu haktan vazgeçilemez.

IV - Þarta baðlý sermaye artýrýmý

1. Ýlke

MADDE 463 - (1) Genel kurul, yeni çýkarýlan tahviller veya benzeri borçlanma araçlarý nede-
niyle, þirketten veya topluluk þirketlerinden alacaklý olanlara veya çalýþanlara, esas sözleþmede de-
ðiþtirme veya alým haklarýný kullanmak yoluyla yeni paylarý edinmek hakký saðlamak suretiyle, ser-
mayenin þarta baðlý artýrýlmasýna karar verebilir.

(2) Sermaye, deðiþtirme veya alým hakký kullanýldýðý ve sermaye borcu takas veya ödeme yo-
luyla yerine getirildiði anda ve ölçüde kendiliðinden artar.

2. Sýnýrlar

MADDE 464 - (1) Þartlý olarak artýrýlan sermayenin toplam itibarî deðeri sermayenin yarýsýný
aþamaz.

(2) Yapýlan ödeme, en az, nominal deðere eþit olmalýdýr.
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3. Esas sözleþmedeki dayanak
MADDE 465 - (1) Esas sözleþme;
a) Þarta baðlý sermaye artýrýmýnýn itibarî deðerini;
b) Paylarýn sayýlarýný, itibarî deðerlerini, türlerini;
c) Deðiþtirme veya alým hakkýndan yararlanabilecek gruplarý;
d) Mevcut paysahiplerinin rüçhan haklarýnýn kaldýrýlmýþ bulunduðunu ve bunun miktarýný;
e) Belli pay gruplarýna tanýnacak imtiyazlarý;
f) Yeni nama yazýlý paylarýn devrine iliþkin sýnýrlamalarý
içerir.
(2) Tahviller ve benzeri borçlanma araçlarýna baðlý deðiþtirme ve alým haklarý içeren tahviller

veya benzeri borçlanma araçlarý, öncelikle paysahiplerine önerilmiyorsa, esas sözleþme ayrýca;
a) Deðiþtirme veya alým haklarýnýn kullanýlma þartlarýný,
b) Ýhraç bedelinin hesaplanmasýna iliþkin esaslarý
da açýklar.
(3) Þarta baðlý sermaye artýrýmýna iliþkin esas sözleþme hükmünün tescilinden önce tanýnmýþ

bulunan deðiþtirme ve alým haklarý batýldýr.
4. Paysahiplerinin korunmasý
MADDE 466 - (1) Þarta baðlý sermaye artýrýmýnda, tahvillere ve benzeri borçlanma araçlarýna

baðlý olarak deðiþtirme ve alým haklarý içeren senetler ihraç edildiði takdirde, bunlar önce, mevcut
paylarý oranýnda, paysahiplerine önerilir.

(2) Bu önerilmeye muhatap olma hakký, haklý sebeplerin varlýðýnda kaldýrýlabilir veya sýnýrlan-
dýrýlabilir.

(3) Þarta baðlý sermaye artýrýmý için gerekli olan rüçhan ve önerilmeye muhatap olma haklarý-
nýn kaldýrýlmasý veya sýnýrlandýrýlmasýndan dolayý, hiç kimse haklý görülmeyecek bir þekilde yarar-
landýrýlamaz veya kayba uðratýlamaz.

5. Deðiþtirme veya alým hakkýný haiz bulunan kiþilerin korunmasý
MADDE 467 - (1) Kendilerine nama yazýlý paylarý iktisap etme hakký tanýnmýþ bulunan deðiþ-

tirme veya alým hakkýný haiz alacaklýlar veya çalýþanlar, bu tür paylarýn devirlerinin sýnýrlandýrýlmýþ
olduðu gerekçesiyle, söz konusu haklarý kullanmaktan engellenemezler; meðerki, bu husus, esas
sözleþmede ve izahnamede saklý tutulmuþ olsun.

(2) Deðiþtirme veya alým haklarý, sermaye artýrýmý yapýlmasý, yeni deðiþtirme veya alým hak-
larý tanýnmasý veya baþka bir yolla kayba uðratýlamaz; meðerki, deðiþtirme fiyatý indirilmiþ veya
hak sahiplerine uygun bir denkleþtirme saðlanmýþ ya da ayný þekilde, paysahiplerinin haklarý da
kayba uðratýlmýþ olsun.

6. Sermaye artýrýmýnýn gerçekleþtirilmesi
a) Haklarýn kullanýlmasý; sermaye taahhüdü
MADDE 468 - (1) Deðiþtirme ve alým haklarý, esas sözleþmenin þarta baðlý sermaye artýrýmý-

na iliþkin hükmüne gönderme yapan yazýlý bir beyan ile kullanýlýr; mevzuat, ihraç izahnamesinin ya-
yýnlanmasýný gerekli gördüðü takdirde, buna da göndermede bulunulur.
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(2) Taahhüdün ifasý, para yatýrýlmasý veya takas yoluyla bir mevduat veya katýlým bankasý ara-
cýlýðýyla gerçekleþtirilir.

(3) Paysahipliði haklarý sermaye taahhüdünün ifasý ile doðar.

b) Uygunluðun doðrulanmasý

MADDE 469 - (1) Hesap döneminin kapanmasýndan sonra veya yönetim kurulunun istemi
üzerine daha önce, bir iþlem denetçisi yeni paylarýn ihracýnýn kanuna, esas sözleþmeye ve gereðin-
de ihraç izahnamesine uygun olup olmadýðýný inceler.

(2) Uygunluk hâlinde iþlem denetçisi bunu yazýlý olarak doðrular.

c) Esas sözleþmenin uygun duruma getirilmesi

MADDE 470 - (1) Ýþlem denetçisinin yazýlý doðrulamasýný aldýktan sonra, yönetim kurulu, ser-
maye artýrýmý beyannamesinde, yeni çýkarýlan paylarýn sayýsýný, itibarî deðerini, türlerini, belirli
gruplara tanýnan imtiyazlarý veya hesap döneminin sonundaki veya denetleme tarihindeki sermaye-
nin durumunu belirler. Yönetim kurulu esas sözleþmeyi mevcut duruma uyarlar.

(2) Yönetim kurulu beyannamede, denetleme doðrulamasýnýn kanunda öngörülen bilgileri içer-
diðini tespit eder.

d) Ticaret siciline tescil

MADDE 471 - (1) Yönetim kurulu, hesap döneminin kapanmasýndan itibaren en geç üç ay
içinde, esas sözleþme deðiþikliðini ticaret siciline tescil ettirir; sermaye artýrýmýna iliþkin yönetim
kurulu beyannamesi ile denetleme doðrulamasýný sicile tevdi eder.

7. Esas sözleþmeden çýkarma

MADDE 472 - (1) Deðiþtirme ve alým haklarý sona erip bu husus iþlem denetçisi tarafýndan bir
raporla doðrulanýnca, yönetim kurulu, þarta baðlý sermaye artýrýmýna iliþkin hükmü esas sözleþme-
den çýkarýr. Yönetim kurulu beyannamede, denetçinin raporunu gerekli kayýtlarý içerdiðini tespit
eder. Hüküm sicilde de silinir.

B) Esas sermayenin azaltýlmasý

I - Karar

MADDE 473 - (1) Bir anonim þirket sermayesini azaltarak, azaltýlan kýsmýn yerine geçmek
üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çýkarmýyorsa, genel kurul, esas sözleþmenin gerek-
tiði þekilde deðiþtirilmesini karara baðlar.

(2) Ýþlem denetçisinin raporuyla, sermayenin azaltýlmasýna raðmen þirket alacaklýlarýnýn hakla-
rýný tamamen karþýlayacak miktarda aktifin þirkette varlýðý belirlenmiþ olmadýkça sermayenin azal-
týlmasýna karar verilmez.

(3) Genel kurulun kararýna 421 inci maddenin üçüncü fýkrasýnýn birinci cümlesi uygulanýr. Ka-
rarda iþlem denetçisi raporunun sonucu açýklanarak sermayenin azaltýlmasýnýn ne tarzda yapýlacaðý
gösterilir.

(4) Esas sermayenin azaltýlmasý sebebiyle kayýtlara göre doðacak defter kârý sadece paylarýn
yok edilmesinde kullanýlabilir.

(5) Sermaye hiçbir suretle 332 nci madde ile belirlenen en az tutardan aþaðý indirilemez.
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II - Alacaklýlara çaðrý
MADDE 474 - (1) Genel kurul esas sermayenin azaltýlmasýna karar verdiði takdirde, yönetim

kurulu, bu kararý þirketin internet sitesine koyduktan baþka, 35 inci maddede anýlan gazetede ve ay-
ný zamanda esas sözleþmede öngörüldüðü þekilde, yediþer gün arayla, üç defa ilân eder. Ýlânda ala-
caklýlara, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki üçüncü ilândan itibaren iki ay içinde, alacaklarýný bil-
direrek bunlarýn ödenmesini veya teminat altýna alýnmasýný isteyebileceklerini belirtir. Þirketçe bi-
linen alacaklýlara ayrýca çaðrý mektuplarý gönderilir.

(2) Sermaye, zararlar sonucunda bilânçoda oluþan bir açýðý kapatmak amacýyla ve bu açýklar
oranýnda azaltýlacak olursa, yönetim kurulunca alacaklýlarý çaðýrmaktan ve bunlarýn haklarýnýn
ödenmesinden veya teminat altýna alýnmasýndan vazgeçilebilir.

III - Kararlarýn yerine getirilmesi
MADDE 475 - (1) Sermaye, ancak alacaklýlara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edi-

len alacaklarýn ödenmesinden veya teminat altýna alýnmasýndan sonra azaltýlabilir.

(2) Azaltma kararýnýn uygulanabilmesi için, pay senetleri miktarýnýn, deðiþtirme veya damga-
lama yoluyla ya da diðer bir þekilde azaltýlmasýnýn gerekli olduðu hâllerde bu husus için yapýlan ih-
tara raðmen geri verilmeyen pay senetleri þirketçe iptal edilebilir. Tebliðde þirkete geri verilmeyen
senetlerin iptal edilecekleri yazýlýr.

(3) Paysahiplerinin, deðiþtirilmek üzere þirkete geri verdikleri pay senetlerinin miktarý, karar
gereðince deðiþtirmeye yetmezse, bu senetler iptal olunarak bunlarýn karþýlýðýnda verilmesi gereken
yeni senetler satýlýp paylarýna düþen miktar þirkette saklanýr.

(4) Yukarýdaki fýkralarla, 473 ve 474 üncü maddelerde yazýlý þartlara uyulmuþ olduðunu göste-
ren belgeler ibraz edilmedikçe esas sermayenin azaltýlmasýna dair karar ve sermayenin gerçekten
azaltýlmýþ olmasý olgusu ticaret siciline tescil olunamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Pay

A) Genel hükümler
I - Asgarî itibarî deðer
MADDE 476 - (1) Payýn itibarî deðeri en az bir kuruþtur. Bu deðer ancak birer kuruþ ve katla-

rý olarak yükseltilebilir. Anýlan itibarî deðer Bakanlar Kurulunca yüz katýna kadar artýrýlabilir.

(2) Birinci fýkraya aykýrý olarak çýkarýlan paylar geçersizdir; ancak pay için yapýlan ödemeden
doðan haklar saklýdýr. Söz konusu paylarý ihraç edenler, zarar verdikleri kiþilere karþý müteselsilen
sorumludur. Zamanaþýmý hakkýnda 560 ýncý madde uygulanýr.

(3) Zora giren þirketin finansal durumunun iyileþtirilmesi amacýyla payýn itibarî deðeri bir ku-
ruþtan fazla olduðu takdirde bir kuruþa kadar indirilebilir.

II - Paylarýn bölünememesi
MADDE 477 - (1) Pay þirkete karþý bölünemez. Bir payýn birden fazla sahibi bulunduðu tak-

dirde, bunlar þirkete karþý haklarýný ancak ortak bir temsilci aracýlýðýyla kullanabilirler. Böyle bir
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temsilci atamadýklarý takdirde, þirketçe söz konusu payýn maliklerinden birine yapýlacak tebligat tü-
mü hakkýnda geçerli olur.

(2) Genel kurul, sermaye tutarý ayný kalmak þartýyla, esas sözleþmeyi deðiþtirmek suretiyle,
paylarý, asgarî itibarî deðer hükmüne uyarak, itibarî deðerleri daha küçük olan paylara bölmek ve-
ya paylarý itibarî deðerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleþtirmek yetkisini haizdir. Þu kadar
ki, paylarýn birleþtirilebilmesi için her paysahibinin bu iþleme onay vermesi gerekir. Kanunun 476
ncý maddesi saklýdýr.

B) Ýmtiyazlý paylar
I - Taným
MADDE 478 - (1) Ýlk esas sözleþme ile veya esas sözleþme deðiþtirilerek bazý paylara imtiyaz

tanýnabilir.
(2) Ýmtiyaz; kâr payý, tasfiye payý, rüçhan ve oy hakký gibi haklarda, paya tanýnan üstün bir hak

veya kanunda öngörülmemiþ yeni bir paysahipliði hakkýdýr.
(3) 360 ýncý madde hükmü saklýdýr.
II - Oyda imtiyazlý paylar
MADDE 479 - (1) Oyda imtiyaz, eþit itibarî deðerdeki paylara farklý sayýda oy hakký verilerek

tanýnabilir.
(2) Bir paya en çok onbeþ oy hakký tanýnabilir. Bu sýnýrlama, kurumlaþmanýn gerektirdiði veya

haklý bir sebebin ispatlandýðý durumlarda uygulanmaz. Bu iki hâlde, þirketin merkezinin bulunduðu
yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaþma projesini veya haklý sebebi inceleyip, bunlara
baðlý olarak, sýnýrlamadan istisna edilme kararýný vermesi gerekir. Projede yapýlacak her deðiþiklik
mahkeme kararýna baðlýdýr. Kurumsallaþmanýn gerçekleþmeyeceðinin anlaþýldýðý veya haklý sebe-
bin ortadan kalktýðý hâllerde istisna etme kararý mahkeme tarafýndan geri alýnabilir.

(3) Oyda imtiyaz aþaðýdaki kararlarda kullanýlamaz:
a) Esas sözleþme deðiþikliði.
b) Ýþlem denetçilerinin seçimi.
c) Ýbra ve sorumluluk davasý açýlmasý.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Pay Bedelini Ýfa Borcu ve Ýfa Etmemenin Sonuçlarý

A) Ýlke
MADDE 480 - (1) Kanunda öngörülen istisnalar dýþýnda, esas sözleþmeyle paysahibine, pay

bedelini veya payýn itibarî deðerini aþan primi ifa dýþýnda borç yükletilemez.
(2) Kayýtlý sermaye sistemini kabul eden anonim þirketlerde esas sözleþme ile yönetim kurulu-

na primli pay çýkarma yetkisi tanýnabilir.
(3) Paysahipleri sermaye olarak þirkete verdiklerini geri isteyemezler; tasfiye payýna iliþkin

haklarý saklýdýr.
(4) Pay devirlerinin þirketin onayýna baðlý olduðu hâllerde, esas sözleþmeyle paysahiplerine

sermaye taahhüdünden doðan borçtan baþka, belli zamanlarda tekrarlanan ve konusu para olmayan
edimleri yerine getirmek yükümlülüðü de yüklenebilir. Bu ikincil yükümlülüklerin nitelik ve kap-
samlarý pay senetlerinin veya ilmühaberlerin arkasýna yazýlabilir.
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B) Ödemeye çaðrý
MADDE 481 - (1) Paylarýn bedelleri, yönetim kurulu tarafýndan, esas sözleþmede baþkaca hü-

küm bulunmadýðý takdirde, paysahiplerinden ilân yoluyla istenir. Ýlânda, ödenmesi istenen sermaye
borcunun oraný veya tutarý ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapýlacaðý açýkça belirtilir.

(2) Ýkincil yükümlülükler hakkýnda, esas sözleþmede, sözleþme cezasý da öngörülebilir.

C) Temerrüt
I - Sonuçlarý
MADDE 482 - (1) Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen paysahibi, ihtara

gerek olmaksýzýn, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.

(2) Ayrýca, yönetim kurulu, mütemerrit paysahibini, iþtirak taahhüdünden ve yaptýðý kýsmî öde-
melerden doðan haklarýndan yoksun býrakmaya ve söz konusu payý satýp yerine baþkasýný almaya
ve kendisine verilmiþ pay senedi varsa, bunlarý iptal etmeye yetkilidir. Ýptal edilen pay senetleri ele
geçirilemiyorsa iptal kararý 35 inci maddede yazýlý gazetede ve ayrýca esas sözleþmenin öngördüðü
þekilde ilân olunur.

(3) Esas sözleþmeyle, paysahipleri, temerrüt hâlinde, sözleþme cezasý ödemekle zorunlu tutu-
labilirler.

(4) Þirketin tazminat haklarý saklýdýr.

II - Iskat usulü
MADDE 483 - (1) Kanunun 482 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fýkralarýnýn uygulanabilme-

si için, yönetim kurulu tarafýndan, mütemerrit paysahibine, 35 inci maddede yazýlý gazete ile esas
sözleþmenin öngördüðü þekilde ilân yoluyla þirketin internet sitesinde de yayýmlanacak bir mesajla
ihtarda bulunulur. Bu ihtarda, mütemerrit paysahibinin temerrüde konu olan tutarý bir ay içinde öde-
mesi, aksi hâlde, ilgili paylara iliþkin haklarýndan yoksun býrakýlacaðý ve sözleþme cezasýnýn istene-
ceði belirtilir.

(2) Nama yazýlý pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar, ilân yerine, iadeli taahhütlü mek-
tupla ve internet sitesi mesajý ile yapýlýr. Bir aylýk süre, mektubun alýndýðý tarihten baþlar.

(3) Mütemerrit paysahibi, yeni paysahibinin ödemelerinden açýk kalan tutar için þirkete karþý
sorumludur.

(4) 501 inci madde hükmü saklýdýr.

YEDÝNCÝ BÖLÜM
Menkul Kýymetler
BÝRÝNCÝ AYIRIM

Pay senetleri
A) Ortak Hükümler
I - Türler
1. Þartlar
MADDE 484 - (1) Pay senetleri, hamiline veya nama yazýlý olur.
(2) Bedelleri tamamen ödenmemiþ olan paylar için hamiline yazýlý pay senetleri çýkarýlamaz.

Bu hükme aykýrý olarak çýkarýlanlar geçersizdir. Ýyiniyet sahiplerinin tazminat haklarý saklýdýr.
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2. Dönüþtürme
MADDE 485 - (1) Esas sözleþmede aksi öngörülmemiþse, payýn türü dönüþtürme yolu ile de-

ðiþtirilebilir. Dönüþtürme esas sözleþmenin deðiþtirilmesiyle yapýlýr. Dönüþtürmenin kanunen öngö-
rüldüðü hâllerde yönetim kurulu gerekli kararý alarak derhal uygular ve bunun esas sözleþmeye yan-
sýtýlmasý giriþimini hemen baþlatýr.

(2) Nama yazýlý pay senetlerinin hamiline yazýlý pay senetlerine dönüþtürülebilmesi için payla-
rýn bedellerinin tamamen ödenmiþ olmasý þarttýr.

II - Pay senedi bastýrýlmasý
MADDE 486 - (1) Þirketin ve sermaye artýrýmýnýn tescilinden önce çýkarýlan paylar geçersiz-

dir; ancak, iþtirak taahhüdünden doðan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür.
(2) Paylar hamiline yazýlý ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamýnýn ödenmesi tarihinden iti-

baren üç ay içinde pay senetlerini bastýrýp paysahiplerine daðýtýr. Yönetim kurulunun hamiline ya-
zýlý pay senetlerinin bastýrýlmasýna iliþkin kararý tescil ve ilân edilir, ayrýca þirketin internet sitesine
konulur. Pay senedi bastýrýlýncaya kadar ilmühaber çýkarýlabilir. Ýlmühaberlere kýyas yoluyla nama
yazýlý pay senetlerine iliþkin hükümler uygulanýr.

(3) Azlýk istemde bulunursa nama yazýlý pay senedi bastýrýlýp tüm nama yazýlý pay senedi sa-
hiplerine daðýtýlýr.

(4) Tescilden önce pay senedi çýkaran kimse, bundan doðan zararlardan sorumludur.
III - Pay senetlerinin þekli
MADDE 487 - (1) Pay senetlerinin; þirketin unvanýný, sermaye tutarýný, kuruluþ tarihini, bu ta-

rihteki sermaye tutarýný, çýkarýlan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve
itibarî deðerini, kaç payý içerdiðini belirtmesi ve þirket adýna imza etmeye yetkili olanlardan en az
ikisi tarafýndan imza edilmiþ olmasý þarttýr. Kapalý þirketlerde baský þeklinde imzanýn delikli olma-
sý veya sahtekârlýðý engelleyici diðer güvenlik önlemlerinin uygulanmasý gerekir.

(2) Nama yazýlý pay senetlerinin ayrýca; sahiplerinin adý ve soyadýný veya ticaret unvanýný, yer-
leþim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiþ olan miktarýný da açýklamasý gerekir. Bu senetler þirke-
tin pay defterine kaydolunur.

IV - Yýpranmýþ pay senetleri
MADDE 488 - (1) Bir pay senedi veya ilmühaber, tedavülü mümkün olmayacak derecede yýp-

ranmýþ veya bozulmuþsa ya da içeriði veya ayýrt edici özellik ve nitelikleri tereddüde yer býrakma-
yacak tarzda anlaþýlamýyorsa, sahibi, giderlerini peþin ödemek þartýyla, þirketten yeni bir senet ve-
ya ilmühaber istemek hakkýný haizdir.

B) Hamiline yazýlý pay senetlerinin devri
MADDE 489 - (1) Hamiline yazýlý pay senetlerinin devri, þirket ve üçüncü kiþiler hakkýnda,

ancak zilyetliðin geçirilmesiyle hüküm ifade eder.
C) Nama yazýlý paylarýn ve pay senetlerinin devrinde ilke
MADDE 490 - (1) Kanunda veya esas sözleþmede aksi öngörülmedikçe, nama yazýlý paylar,

herhangi bir sýnýrlandýrmaya baðlý olmaksýzýn devredilebilirler.
(2) Hukukî iþlemle devir, ciro edilmiþ nama yazýlý pay senedinin zilyetliðinin devralana geçi-

rilmesiyle yapýlabilir.
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D) Devrin sýnýrlandýrýlmasý
I - Kanunî sýnýrlama
MADDE 491 - (1) Bedeli tamamen ödenmemiþ nama yazýlý paylar, ancak þirketin onayý ile

devrolunabilir; meðerki, devir, miras, mirasýn paylaþýmý, eþler arasýndaki mal rejimi hükümleri ve-
ya cebrî icra yoluyla gerçekleþsin.

(2) Þirket, sadece, devralanýn ödeme yeterliliði þüpheli ise ve þirketçe istenen teminat verilme-
miþse onay vermeyi reddedebilir.

II - Esas sözleþmeyle sýnýrlama
1. Ýlkeler
MADDE 492 - (1) Esas sözleþme, nama yazýlý paylarýn ancak þirketin onayýyla devredilebile-

ceðini öngörebilir.

(2) Bu sýnýrlama intifa hakký kurulurken de geçerlidir.

(3) Þirket tasfiyeye girmiþse devredilebilirliðe iliþkin sýnýrlamalar düþer.

2. Borsaya kote edilmemiþ nama yazýlý paylar
a) Red sebepleri
MADDE 493 - (1) Þirket, esas sözleþmede öngörülmüþ önemli bir sebebi ileri sürerek veya

devredene, paylarýný, baþvurma anýndaki gerçek deðeriyle, kendi veya diðer paysahipleri ya da
üçüncü kiþiler hesabýna almayý önererek, onay istemini reddedebilir.

(2) Paysahipleri çevresinin bileþimine iliþkin esas sözleþme hükümleri, þirketin iþletme konu-
su veya iþletmenin ekonomik baðýmsýzlýðý yönünden onayýn reddini haklý gösteriyorsa, önemli se-
bep oluþturur.

(3) Bundan baþka, devralan, paylarý kendi adýna ve hesabýna aldýðýný açýkça beyan etmezse þir-
ket, devrin pay defterine kaydýný reddedebilir.

(4) Paylar, miras, mirasýn paylaþýmý, eþler arasýndaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra ge-
reði iktisap edilmiþlerse, þirket, paylarý edinen kiþiye, sadece paylarýný gerçek deðeri ile devralma-
yý önerdiði takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(5) Devralan, paylarýnýn gerçek deðerinin belirlenmesini, þirketin merkezinin bulunduðu yer-
deki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir; bu hâlde mahkeme þirketin karar tarihine en yakýn ta-
rihteki deðerini esas alýr. Deðerleme giderlerini þirket karþýlar.

(6) Devralan, gerçek deðeri öðrendiði tarihten itibaren bir ay içinde bu fiyatý reddetmezse, þir-
ketin devralma önerisini kabul etmiþ sayýlýr.

(7) Esas sözleþme devredilebilirlik þartlarýný aðýrlaþtýramaz.

b) Hükümleri
MADDE 494 - (1) Devir için gerekli olan onay verilmediði sürece, paylarýn mülkiyeti ve pay-

lara baðlý tüm haklar devredende kalýr.

(2) Paylarýn miras, mirasýn paylaþýmý, eþler arasýndaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra ge-
reði iktisap edilmeleri hâlinde, bunlarýn mülkiyeti ve bunlardan kaynaklanan malvarlýðýna iliþkin
haklar derhal; genel kurula katýlma haklarýyla oy haklarý ise ancak þirketin onayý ile birlikte devra-
lana geçer.
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(3) Þirket, onaylamaya iliþkin istemi, aldýðý tarihten itibaren en geç üç ay içinde reddetmemiþ-
se veya ret haksýzsa, onay verilmiþ sayýlýr.

3. Borsaya kote edilmiþ nama yazýlý paylar
a) Red sebepleri
MADDE 495 - (1) Þirket, borsada kote edilmiþ nama yazýlý paylarý iktisap eden bir kimseyi,

paysahibi olarak tanýmayý, ancak esas sözleþme, iktisap edilebilecek nama yazýlý paylar ile ilgili ola-
rak iktisap edenin paysahibi olarak tanýnacaðý, sermayeyi esas alan ve yüzde ile ifade edilen bir ik-
tisap üst sýnýrý öngörmüþ ve bu üst sýnýr aþýlmýþsa reddedebilir.

(2) Ayrýca istemde bulunmasýna raðmen devralan, paylarý kendi ad ve hesabýna aldýðýný açýkça
beyan etmezse, þirket, paylarýn pay defterine kaydýný reddedebilir.

(3) Borsaya kote nama yazýlý paylarýn, miras, mirasýn paylaþýmý, eþler arasýndaki mal rejimi hü-
kümleri veya cebrî icra yoluyla iktisap edilmeleri hâllerinde, devralanýn paysahibi sýfatýný almasý
reddedilemez.

b) Bildirme yükümü
MADDE 496 - (1) Borsaya kote edilmiþ nama yazýlý paylarýn borsada satýlmalarý hâlinde, Mer-

kezî Kayýt Kuruluþu, Sermaye Piyasasý Kurulunun yapacaðý düzenlemeye uygun olarak devredenin
kimliðini ve satýlan paylarýn sayýsýný þirkete bildirir ve þirketin bu bilgilere teknik eriþimini saðlar.

c) Haklarýn geçiþi
MADDE 497 - (1) Borsaya kote nama yazýlý paylar borsada iktisap edildikleri takdirde, pay-

lardan kaynaklanan haklar paylarýn devri ile birlikte devralana geçer. Borsaya kote nama yazýlý pay-
larýn, borsa dýþýnda iktisap edilmeleri hâlinde, söz konusu haklar, paysahipliði sýfatýnýn þirket tara-
fýndan tanýnmasý için, devralanýn þirkete baþvuruda bulunmasýyla devralana geçer.

(2) Devralan, þirket tarafýndan tanýnýncaya kadar, paylardan doðan, genel kurula katýlma ve oy
hakkýný ve oy hakkýna baðlý diðer haklarý kullanamaz. Tüm diðer paysahipliði haklarýnýn, özellikle
rüçhan hakkýnýn kullanýlmasýnda, iktisap eden herhangi bir sýnýrlamaya tâbi deðildir.

(3) Þirket tarafýndan henüz tanýnmamýþ bulunan devralanlar, haklarýn geçmesinden sonra, oy
hakkýndan yoksun paysahibi olarak pay defterine yazýlýr. Söz konusu paylar genel kurulda temsil
edilemez.

(4) Red hukuka aykýrý ise þirket, mahkeme kararýnýn kesinleþme tarihinden itibaren, oy hakký-
ný ve buna baðlý haklarý tanýr. Þirket, kendisine herhangi bir kusurun yükletilemeyeceðini ispat ede-
mediði takdirde, devralanýn red nedeniyle uðradýðý zararý gidermekle yükümlüdür.

d) Red süresi
MADDE 498 - (1) Þirket, devralanýn, paysahibi olarak tanýnmasý istemini, istemi aldýðý tarih-

ten itibaren yirmi gün içinde reddetmezse, devralan paysahibi olarak tanýnmýþ sayýlýr.
III - Pay defteri
1. Kayýt
MADDE 499 - (1) Þirket, senede baðlanmamýþ pay ve nama yazýlý pay senedi sahipleriyle, in-

tifa hakký sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder.
(2) Payýn usulüne uygun olarak devredildiði veya üzerinde intifa hakký kurulduðu ispat edilme-

diði sürece, devralan ve intifa hakký sahibi pay defterine yazýlamaz.
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(3) Þirket, kaydýn yapýldýðýný pay senedine iþaret eder.

(4) Þirketle iliþkilerde, sadece pay defterinde kayýtlý bulunan kimse paysahibi ve intifa hakký
sahibi olarak kabul edilir.

(5) Merkezî Kayýt Kuruluþu tarafýndan kayden takibi yapýlan nama yazýlý paylara iliþkin Ser-
maye Piyasasý Kanunu hükümleri ile ilgili diðer düzenlemeler saklýdýr.

2. Kaydýn silinmesi
MADDE 500 - (1) Þirket, iktisap edenin yanlýþ beyaný sonucu pay defterine yapýlan kaydý, il-

gililerin görüþlerini alarak silebilir. Söz konusu kiþilere, silinmeye iliþkin yazýlý bilgi derhal verilir.

3. Bedellerinin tamamý ödenmemiþ nama yazýlý paylar
MADDE 501 - (1) Bedeli tamamen ödenmemiþ bulunan nama yazýlý bir payý iktisap eden kim-

se, pay defterine kaydedilmekle þirkete karþý geri kalan pay bedelini ödemekle yükümlü olur.

(2) Þirketin kurulmasý veya esas sermayenin artýrýlmasý sýrasýnda iþtirak taahhüdünde bulunan
kimse, payýný baþkasýna devrettiði takdirde, bedelin henüz ödenmemiþ olan kýsmý kendisinden iste-
nemez; meðerki, þirketin kuruluþu veya esas sermayenin artýrýlmasý tarihinden itibaren iki yýl için-
de þirket iflâs etmiþ ve payý iktisap eden kimse paydan doðan haklardan yoksun býrakýlmýþ olsun.

(3) Payýný devreden kimse ikinci fýkra hükmüne tâbi deðilse, iktisap edenin pay defterine kay-
dedilmesiyle borçlarýndan kurtulmuþ olur.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Ýntifa Senetleri

A) Çýkarýlmasý
MADDE 502 - (1) Genel kurul, esas sözleþme uyarýnca veya esas sözleþmeyi deðiþtirerek, be-

deli kanuna uygun olarak yok edilen paylarýn sahipleri, alacaklýlar veya bunlara benzer bir sebeple
þirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çýkarýlmasýna karar verebilir. Bu senetlere 348 inci mad-
de uygulanýr.

(2) Kurucular için çýkarýlanlar da dâhil olmak üzere, intifa senetleri emre ve hamiline yazýlý
olabilir.

B) Hükümleri
MADDE 503 - (1) Ýntifa senedi sahiplerine paysahipliði haklarý verilemez; ancak, bu kiþilere,

net kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katýlma veya yeni çýkarýlacak paylarý alma haklarý tanýna-
bilir.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Borçlanma Senetleriyle Alma ve Deðiþtirme Hakkýný Ýçeren Menkul Kýymetler

A) Genel kurul kararýyla
MADDE 504 - (1) Her çeþidi ile tahviller, finansman bonolarý, varlýða dayalý senetler, iskonto

esasý üzerine düzenlenenler de dâhil, diðer borçlanma senetleri, alma ve deðiþtirme hakkýný haiz se-
netler ile her çeþit menkul kýymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararý ile
çýkarýlabilirler. Genel kurul bu kararý, kanunlarda farklý bir düzenleme yoksa, 421 inci maddenin
üçüncü ve dördüncü fýkralarý hükümlerine göre verir. Esas sözleþme farklý bir nisap öngörebilir. Ge-
nel kurul kararýnýn çýkarýlacak menkul kýymete iliþkin, gerekli bütün hüküm ve þartlarý içermesi ge-
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rekir. Genel kurul kararýný yönetim kurulu yerine getirir. Bu hükme tâbi menkul kýymetler hamili-
ne veya emre yazýlý ve itibarî deðerli olabilir. Ýtibarî deðer genel kurul ve yetkilendirilmiþ olmasý
hâlinde yönetim kurulunca belirlenir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olmasý ve teslimi
anýnda tamamen ödenmesi þarttýr.

B) Yönetim kurulu kararýyla
MADDE 505 - (1) Aksi kanunda öngörülmemiþse, genel kurul herhangi bir menkul kýymetin

çýkarýlmasýný ve hükümleriyle þartlarýný saptamak ve bununla ilgili iþlem denetçisi seçmek yetkisi-
ni, en çok onbeþ ay için yönetim kuruluna býrakabilir. 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fýk-
ralarý hükümlerine yetkilendirme kararýna da uygulanýr.

C) Sýnýr
MADDE 506 - (1) 504 ve 505 inci madde hükümlerine baðlý borçlanma senetlerinin toplam

tutarý, sermaye ile bilânçoda yer alan yedek akçelerin toplamýný aþamaz; kanunlarýn bilânçoya ko-
nulmasýna izin verdiði yeniden deðerleme fonlarý da toplama katýlýr. Kanunlardaki istisnalar saklý-
dýr.

(2) Sermaye Piyasasý Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklýdýr.

SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM
Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payý

A) Kâr ve tasfiye payý hakký
I - Genel olarak
MADDE 507 - (1) Her paysahibi, kanun ve esas sözleþme hükümlerine göre paysahiplerine da-

ðýtýlmasý kararlaþtýrýlmýþ net dönem kârýna, payý oranýnda katýlma hakkýný haizdir. Þirketin sona er-
mesi hâlinde her paysahibi, esas sözleþmede sona eren þirketin mal varlýðýnýn kullanýlmasýna iliþ-
kin, baþka bir hüküm bulunmadýðý takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payý oranýnda katýlýr.

(2) Esas sözleþmede paylarýn bazý türlerine tanýnan imtiyaz haklarýyla özel menfaatler saklýdýr.

(3) Sermaye Piyasasý Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklýdýr.

II - Hesaplama biçimi
MADDE 508 - (1) Esas sözleþmede aksine bir hüküm yoksa, kâr ve tasfiye payý paysahibinin

sermaye payý için þirkete yaptýðý ödemelerle orantýlý olarak hesap edilir.

(2) Yýllýk kâr, yýllýk bilânçoya göre belirlenir.

B) Kâr payý, hazýrlýk dönemi faizi ve kazanç payý
I - Kâr payý
MADDE 509 - (1) Sermaye için faiz ödenemez.
(2) Kâr payý ancak net dönem kârýndan ve serbest yedek akçelerden daðýtýlabilir.

(3) Kâr payý avansý, Sermaye Piyasasý Kanununa tâbi olmayan þirketlerde, Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðýnýn bir tebliði ile düzenlenir.

II - Hazýrlýk dönemi faizi
MADDE 510 - (1) Ýþletmenin tam bir þekilde faaliyete baþlamasýna kadar geçecek hazýrlýk dö-

nemi için paysahiplerine, Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun olmak koþuluyla, özellikli varlýk
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niteliðindeki yatýrýmlarýn maliyetine yüklenmek üzere, belirli bir faiz ödenmesi esas sözleþmede ön-
görülebilir ve bu dönemle sýnýrlý olmak üzere, faiz ödemelerinin en geç ne zamana kadar süreceði
belirtilir.

(2) Ýþletme yeni paylar çýkarýlarak geniþletilecek olursa, sermayenin artýrýlmasýna dair olan ka-
rarda, yeni paysahiplerine, özellikli varlýk niteliðindeki yatýrýmlarýn maliyetine yüklenmek üzere, be-
lirli bir süreyle en geç yeni yatýrýmýn iþletmeye alýndýðý güne kadar faiz ödenmesi kabul olunabilir.

III - Kazanç paylarý
MADDE 511 - (1) Yönetim kurulu üyelerine kazanç paylarý, sadece net kârdan ve ancak ka-

nunî yedek akçe için belirli ayrým yapýldýktan ve paysahiplerine ödenmiþ sermayenin yüzde beþi
oranýnda veya esas sözleþmede öngörülen daha yüksek bir oranda kâr payý daðýtýldýktan sonra veri-
lebilir.

C) Geri alma hakký
I - Kötüniyet hâlinde
MADDE 512 - (1) Haksýz yere ve kötüniyetle kâr payý veya hazýrlýk dönemi faizi alan pay sa-

hipleri, bunlarý geri vermekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerinin kazanç paylarý hakkýnda da
ayný hüküm uygulanýr.

(2) Geri alma hakký, paranýn alýndýðý tarihten itibaren beþ yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrar.
II - Þirketin iflâsý hâlinde
MADDE 513 - (1) Þirketin iflâsý hâlinde, yönetim kurulu üyeleri þirket alacaklýlarýna karþý,

iflâsýn açýlmasýndan önceki son üç yýl içinde kazanç payý veya baþka bir ad altýnda hizmetlerine kar-
þýlýk olarak aldýklarý ve fakat uygun ücreti aþan ve bilânço uygun bir ücret miktarýna göre tedbirli
bir tarzda düzenlenmiþ olsaydý ödenmemesi gereken paralarý geri vermekle yükümlüdürler.

(2) Sebepsiz zenginleþmeye iliþkin hükümler gereðince alýnmasý mümkün olmayan paralarýn
geri verilmesi yükümlülüðü yoktur.

(3) Mahkeme, hâlin bütün gereklerini göz önünde bulundurarak takdir hakkýný kullanýr.
DOKUZUNCU BÖLÜM

Þirketin Finansal Tablolarý, Yedek Akçeler
A) Anonim þirketlerin finansal tablolarý ve yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu
I - Hazýrlama yükümü
MADDE 514 - (1) Yönetim kurulu, geçmiþ hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standart-

larýnda öngörülmüþ bulunan finansal tablolarýný, eklerini ve yönetim kurulunun yýllýk faaliyet rapo-
runu, bilânço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayý içinde hazýrlar ve genel kurula sunar.

II - Dürüst resim ilkesi
MADDE 515 - (1) Anonim þirketlerin finansal tablolarý, Türkiye Muhasebe Standartlarýna gö-

re þirketin malvarlýðýný, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarýný ve faaliyet sonuçlarýný tam, an-
laþýlabilir, karþýlaþtýrýlabilir, ihtiyaçlara ve iþletmenin niteliðine uygun bir þekilde; þeffaf ve güveni-
lir olarak; gerçeði dürüst, aynen ve aslýna sadýk surette yansýtacak þekilde çýkarýlýr.

III - Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu
MADDE 516 - (1) Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu, þirketin, o yýla ait faaliyetlerinin

akýþý ile her yönüyle finansal durumunu, doðru, eksiksiz, dolambaçsýz, gerçeðe uygun ve dürüst bir
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þekilde yansýtýr. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre deðerlendirilir. Raporda ayrýca,
þirketin geliþmesine ve karþýlaþmasý muhtemel risklere de açýkça iþaret olunur. Bu konulara iliþkin
yönetim kurulunun deðerlendirmesi de raporda yer alýr.

(2) Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrýca aþaðýdaki hususlarý da içermelidir:

a) Faaliyet yýlýnýn sona ermesinden sonra þirkette meydana gelen ve özel önem taþýyan olaylar.

b) Þirketin araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarý.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi malî
menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynî ve nakdi imkânlar, sigortalar
ve benzeri teminatlar.

B) Þirketler topluluðunun finansal tablolarý ve yýllýk faaliyet raporu

I - Uygulanacak muhasebe standartlarý

MADDE 517 - (1) Konsolide finansal tablolarý hazýrlamakla yükümlü iþletmeler ile konsoli-
dasyon kapsamýna giren iþletmelerin belirlenmesinde ve ilgili diðer konularda Türkiye Muhasebe
Standartlarý geçerlidir.

(2) Konsolide finansal tablolar 515 inci maddede öngörülen esas ve ilkelere göre çýkarýlýr.

II - Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu

MADDE 518 - (1) Topluluða iliþkin yýllýk faaliyet raporu ana þirketin yönetim kurulu tarafýn-
dan 516 ncý maddeye göre düzenlenir.

C) Yedek akçeler

I - Kanunî yedek akçe

1. Genel kanunî yedek akçe

MADDE 519 - (1) Yýllýk kârýn yüzde beþi, ödenmiþ sermayenin yüzde yirmisine ulaþýncaya
kadar genel kanunî yedek akçeye ayrýlýr.

(2) Birinci fýkradaki sýnýra ulaþýldýktan sonra da;

a) Yeni paylarýn çýkarýlmasý dolayýsýyla saðlanan primin, çýkarýlma giderleri, itfa karþýlýklarý ve
hayýr amaçlý ödemeler için kullanýlmamýþ bulunan kýsmý;

b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiþ olan tutardan, bunlarýn ye-
rine verilecek yeni senetlerin çýkarýlma giderlerinin düþülmesinden sonra kalan kýsmý;

c) Paysahiplerine yüzde beþ oranýnda kâr payý ödendikten sonra, kârdan pay alacak kiþilere da-
ðýtýlacak toplam tutarýn yüzde onu;

genel kanunî yedek akçeye eklenir.

(3) Genel kanunî yedek akçe sermayenin veya çýkarýlmýþ sermayenin yarýsýný aþmadýðý takdir-
de, sadece zararlarýn kapatýlmasýna, iþlerin iyi gitmediði zamanlarda iþletmeyi devam ettirmeye ve-
ya iþsizliðin önüne geçmeye ve sonuçlarýný hafifletmeye elveriþli önlemler alýnmasý için kullanýla-
bilir.

(4) Ýkinci fýkranýn (c) bendi ve üçüncü fýkra hükümleri, baþlýca amacý baþka iþletmelere katýl-
maktan ibaret olan holding þirketler hakkýnda uygulanmaz.

(5) Özel kanunlara tâbi olan anonim þirketlerin yedek akçelerine iliþkin hükümler saklýdýr.
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2. Þirketin iktisap ettiði kendi pay senetleri için ayrýlan yedek akçe ve yeniden deðerleme
fonlarý

MADDE 520 - (1) Þirket, iktisap ettiði kendi paylarý için iktisap deðerlerini karþýlayan tutarda
yedek akçe ayýrýr. Bu yedek akçeler, anýlan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde ik-
tisap deðerlerini karþýlayan tutarda çözülebilirler.

(2) Yeniden deðerleme fonu ile ilgili mevzuat uyarýnca pasifte yer alan diðer fonlar, sermaye-
ye dönüþtürüldükleri ve yeniden deðerlendirilen aktifler amorti edildikleri veya devredildikleri tak-
dirde çözülebilirler.

II - Þirketin isteði ile ayýrdýðý yedek akçe
1. Genel olarak
MADDE 521 - (1) Yedek akçeye yýllýk kârýn yüzde beþinden fazla bir tutarýn ayrýlacaðý ve ye-

dek akçenin ödenmiþ sermayenin yüzde yirmisini aþabileceði hakkýnda esas sözleþmeye hüküm ko-
nabilir. Esas sözleþme ile baþka yedek akçe ayrýlmasý da öngörülebilir ve bunlarýn özgülenme ama-
cýyla harcanma yollarý ve þartlarý belirlenebilir.

2. Çalýþanlar ve iþçiler lehine yardým akçesi
MADDE 522 - (1) Esas sözleþmede þirketin yöneticileri, çalýþanlarý ve iþçileri için yardým ku-

ruluþlarý kurulmasý veya bunlarýn sürdürülebilmesi amacýyla veya bu amacý taþýyan kamu tüzel ki-
þilerine verilmek üzere yedek akçe ayrýlabilir.

(2) Yardým amacýna özgülenen yedek akçelerin ve diðer mallarýn þirketten ayrýlmasý suretiyle
bir vakýf veya kooperatif kurulmasý zorunludur. Vakýf senedinde, vakýf malvarlýðýnýn þirkete karþý
bir alacaktan ibaret olacaðý da öngörülebilir.

(3) Þirketin bu amaca özgülediði yedek akçeden baþka yöneticilerden, çalýþanlardan ve iþçiler-
den aidat alýnmýþsa, iþ iliþkisinin sonunda, vakýf senedine göre yapýlan ayrýmdan yararlanamadýkla-
rý takdirde çalýþanlara ve iþçilere hiç deðilse ödedikleri tutarlar ödeme tarihinden itibaren kanunî fai-
ziyle birlikte geri verilir.

III - Kâr payý ile yedek akçeler arasýnda ilgi
MADDE 523 - (1) Kanunî ve esas sözleþmede öngörülen isteðe baðlý yedek akçeler ayrýlma-

dýkça paysahiplerine daðýtýlacak kâr payý belirlenemez.
(2) Genel kurul,
a) Aktiflerin yeniden saðlanabilmesi için gerekliyse,
b) Bütün paysahiplerinin menfaatleri dikkate alýndýðýnda, þirketin sürekli geliþimi ve olabildi-

ðince kararlý kâr payý daðýtýmý yönünden haklý görülüyorsa,
Kanunda ve esas sözleþmede öngörülenlerden baþka yedek akçe ayrýlmasýna da karar verebilir.
(3) Esas sözleþmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, þirketin iþçileri için yardým sandýkla-

rý ve diðer yardým örgütleri kurulmasý veya bunlarýn sürdürülebilmesi amacýyla veya diðer yardým
ve hayýr amaçlarýna hizmet etmek üzere, bilânço kârýndan yedek akçe ayýrabilir.

D) Çeþitli hükümler
I - Ýlân
MADDE 524 - (1) Anonim þirketin ve topluluðun finansal tablolarýný düzenlemekle yükümlü

ana þirketin yönetim kurulu, bilânço gününden itibaren altý ay içinde; finansal tablolarý, yönetim ku-
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rulunun yýllýk faaliyet raporunu, kâr daðýtýmýna iliþkin genel kurul kararýný, denetçinin 403 üncü
madde uyarýnca verdiði görüþü ve genel kurulun buna iliþkin kararýný, Türkiye Ticaret Sicili Gaze-
tesinde ilân ettirir ve þirketin internet sitesine koyar. Bu belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna
verilmesine iliþkin hükümler saklýdýr.

II - Yabancý þirketlerin Türkiye þubeleri
MADDE 525 - (1) Merkezleri Türkiye dýþýnda bulunan þirketlerin Türkiye þubelerinin müdür-

leri, þubeye özgü finansal tablolarýnýn ayrýntýlý þekliyle, þubesi olduklarý þirketin ve varsa bu þirke-
tin dâhil bulunduðu topluluðun, yýlsonu tablolarýnýn özetlerini ve yýllýk raporlarýný merkezin tâbi ol-
duðu hukuka göre gerekli olan onaylanmalarýndan itibaren altý ay içinde 524 üncü madde hükmü
uyarýnca Türkiye’de yayýnlarlar.

III - Özet finansal tablolarý
MADDE 526 - (1) Küçük ölçekteki þirketler ile merkezleri yurt dýþýnda bulunan þirketlerin

Türkiye’deki þubelerinin yayýnlayacaklarý özet finansal tablolarýn içeriði Türkiye Muhasebe Stan-
dartlarý Kurulu tarafýndan belirlenir.

IV - Sýr saklama yükümü
MADDE 527 - (1) 404 üncü madde hükmü saklý kalmak üzere, görevi dolayýsýyla incelemesi-

ne sunulan defter ve belgeleri inceleyenlerin, elde ettikleri veya verilen bilgilerden öðrendikleri iþ ve
iþletme sýrlarýný açýklamalarý yasaktýr. Aksi hâlde þirketin maddî ve manevî zararýný tazmin ederler.

(2) Ceza mevzuatýnýn, suç ihbarýna iliþkin hükümleri saklýdýr.
E) Özel hükümler
MADDE 528 - (1) Bankalar ile diðer kredi kurumlarýnýn, finansal kiralama ve faktöring gibi

finansal þirketlerin, sigorta ve reasürans þirketlerinin, Sermaye Piyasasý Kanunu kapsamýndaki tüm
kurumlarýn ve kooperatiflerin finansal tablolarý ile konsolide finansal tablolarýna iliþkin özel hü-
kümler saklýdýr.

(2) Özel kanunlarda ve Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulunca onaylanmýþ bulunan finan-
sal tablolara iliþkin idarî düzenlemelerde öngörülmemiþ bulunan hususlarda bu Kanun hükümleri ile
bu Kanunda gönderme yapýlan Türkiye Muhasebe Standartlarý uygulanýr.

ONUNCU BÖLÜM
Sona Erme ve Tasfiye

A) Sona erme
I - Sona erme sebepleri
1. Genel olarak
MADDE 529 - (1) Anonim þirket,
a) Sürenin sona ermesine raðmen iþlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelme-

miþse, esas sözleþmede öngörülen sürenin sona ermesiyle;
b) Ýþletme konusunun gerçekleþmesiyle veya gerçekleþmesinin imkânsýz hâle gelmesiyle;
c) Esas sözleþmede öngörülmüþ herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleþmesiyle;
d) 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fýkralarýna uygun olarak alýnan genel kurul kararýyla;
e) Ýflâsýna karar verilmesiyle;
f) Kanunlarda öngörülen diðer hâllerde
sona erer.
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2. Özel hâller
a) Organlarýn eksikliði
MADDE 530 - (1) Uzun süreden beri þirketin kanunen gerekli olan organlarýndan biri mevcut

deðilse veya genel kurul toplanamýyorsa, paysahipleri, þirket alacaklýlarý veya Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlýðýnýn istemi üzerine, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim
kurulunu da dinleyerek þirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler. Bu sü-
re içinde durum düzeltilmezse, mahkeme þirketin feshine karar verir.

(2) Dava açýldýðýnda mahkeme, taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir.

b) Haklý sebeplerle fesih
MADDE 531 - (1) Haklý sebeplerin varlýðýnda, sermayenin en az onda birini ve halka açýk þir-

ketlerde yirmide birini temsil eden paylarýn sahipleri, þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye
ticaret mahkemesinden þirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, da-
vacý paysahiplerine, paylarýnýn karar tarihine en yakýn tarihteki gerçek deðerlerinin ödenip davacý
paysahiplerinin þirketten çýkarýlmalarýna veya duruma uygun düþen ve kabul edilebilir diðer bir çö-
züme karar verebilir.

II - Hükümleri
1. Tescil ve ilân
MADDE 532 - (1) Sona erme, iflâstan ve mahkeme kararýndan baþka bir sebepten ileri gelmiþ-

se, yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve ilân ettirilir.

2. Sonuçlar
MADDE 533 - (1) Sona eren þirket tasfiye hâline girer; Kanundaki istisnalar saklýdýr.
(2) Tasfiye hâlindeki þirket, paysahipleriyle olan iliþkileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar tüzel

kiþiliðini korur ve ticaret unvanýný “tasfiye hâlinde” ibaresi eklenmiþ olarak kullanýr. Bu hâlde or-
ganlarýnýn yetkileri tasfiye amacýyla sýnýrlýdýr.

III - Ýflâs hâlinde tasfiye
MADDE 534 - (1) Ýflâs hâlinde tasfiye, iflâs idaresi tarafýndan Ýcra ve Ýflâs Kanunu hükümle-

rine göre yapýlýr. Þirket organlarý temsil yetkilerini, ancak þirketin iflâs idaresi tarafýndan temsil
edilmediði hususlar için korurlar.

IV - Þirket organlarýnýn durumu
MADDE 535 - (1) Þirket tasfiye hâline girince, organlarýn görev ve yetkileri, tasfiyenin yapý-

labilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereði tasfiye memurlarýnca yapýlamayan iþlemlere öz-
gülenir.

(2) Tasfiye iþlerinin gereklerinden olan hususlar hakkýnda karar vermek üzere genel kurul tas-
fiye memurlarý tarafýndan toplantýya çaðrýlýr.

B) Tasfiye
I - Tasfiye memurlarý
1. Atama
MADDE 536 - (1) Esas sözleþme veya genel kurul kararýyla ayrýca tasfiye memuru atanmadý-

ðý takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafýndan yapýlýr. Tasfiye memurlarý paysahiplerinden veya
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üçüncü kiþilerden olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas sözleþmede veya atama kararýnda ak-
si öngörülmemiþse olaðan ücrete hak kazanýrlar.

(2) Yönetim kurulu, tasfiye memurlarýný ticaret siciline tescil ve ilân ettirir. Tasfiye iþlerinin yö-
netim kurulunca yapýlmasý hâlinde de bu hüküm uygulanýr.

(3) Þirketin feshine mahkemenin karar verdiði hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanýr.
(4) Temsile yetkili tasfiye memurlarýndan en az birinin Türk vatandaþý olmasý ve yerleþim ye-

rinin Türkiye’de bulunmasý þarttýr.
2. Görevden alma
MADDE 537 - (1) Esas sözleþme veya genel kurul kararýyla atanmýþ tasfiye memurlarý ve bu

görevi yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafýndan her zaman görevden alýnabilir
ve yerlerine yenileri atanabilir.

(2) Paysahiplerinden birinin istemiyle ve haklý sebeplerin varlýðýnda, mahkeme de, tasfiyeye
memur kiþileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla atanan tasfiye memur-
larý, mahkeme kararýna dayanýlarak tescil ve ilân olunurlar.

(3) Þirketi temsile yetkili tasfiye memurlarýndan hiçbiri Türk vatandaþý deðilse ve hiçbirinin Tür-
kiye’de yerleþim yeri bulunmuyorsa, mahkeme paysahiplerinden veya alacaklýlardan birinin veya Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn istemiyle, söz konusu þarta uygun birini tasfiye memuru olarak atar.

3. Aktifleri satma yetkisi
MADDE 538 - (1) Genel kurul aksini kararlaþtýrmamýþsa, tasfiye memurlarý þirketin aktifleri-

ni pazarlýk yoluyla da satabilirler.
(2) Önemli miktarda aktiflerin toptan satýlabilmesi için genel kurulun kararý gereklidir. Bu ka-

rar hakkýnda 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fýkralarý uygulanýr.
4. Yetkilerin sýnýrlandýrýlmasý ve geniþletilmesi
MADDE 539 - (1) Tasfiye memurlarýna Kanunla tanýnmýþ yetkiler devredilemez; ancak, belir-

li uygulama iþlemlerinin yapýlabilmesi için, tasfiye memurlarýndan biri diðerine veya üçüncü bir ki-
þiye temsil yetkisi verebilir.

(2) Tasfiye memurlarýnýn üçüncü kiþilerle tasfiye amacý dýþýnda yaptýðý iþlemler þirketi baðlar;
meðerki, üçüncü kiþinin iþlemin tasfiye amacýnýn dýþýnda olduðunu bildiði veya hâlin gereðinden
bilmemesinin mümkün olamayacaðý ispat edilsin. Tasfiyenin sadece tescil ve ilân edilmesi, bu hu-
susun ispatý için yeterli delil deðildir.

(3) Tasfiye memurlarý birden fazla ise, aksi genel kurul kararýnda veya esas sözleþmede öngö-
rülmemiþse, þirketin baðlanabilmesi için imzaya yetkili iki tasfiye memurunun þirket unvaný altýn-
da imza atmasý gereklidir. Tasfiye hâlindeki þirketi tasfiye ile ilgili konularda mahkemelerde ve dýþ
iliþkide tasfiye memurlarý temsil eder.

(4) Tasfiye memurunun görevini yerine getirdiði sýrada iþlediði haksýz fiilden þirket de sorum-
ludur.

II - Tasfiye iþleri
1. Ýlk envanter ve bilânço
MADDE 540 - (1) Tasfiye memurlarý görevlerine baþlar baþlamaz, þirketin tasfiyenin baþlan-

gýcýndaki durumunu incelerler; gerekirse þirket mallarýna deðer biçmek için uzmanlara baþvurarak,
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þirketin malvarlýðýna iliþkin durumu ile finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilânço düzen-
ler ve genel kurulun onayýna sunarlar.

(2) Envanter ve bilânçonun onaylanmasýndan sonra, tasfiye memurlarý þirketin envanterde ya-
zýlý bütün mallarý ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar.

2. Alacaklýlarýn çaðrýlmasý ve korunmasý

MADDE 541 - (1) Alacaklý olduklarý þirket defterlerinden veya diðer belgelerden anlaþýlan ve
yerleþim yerleri bilinen kiþiler taahhütlü mektupla, diðer alacaklýlar Türkiye Ticaret Sicili Gazete-
sinde ve þirketin internet sitesinde ve ayný zamanda esas sözleþmede öngörüldüðü þekilde, birer haf-
ta arayla yapýlacak üç ilânla þirketin sona ermiþ bulunduðu konusunda bilgilendirilirler ve alacak-
larýný tasfiye memurlarýna bildirmeye çaðrýlýrlar.

(2) Alacaklý olduklarý bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarýnýn tutarý Sanayi ve Tica-
ret Bakanlýðýnca belirlenecek bir bankaya depo edilir.

(3) Þirketin, henüz muaccel olmayan veya hakkýnda uyuþmazlýk bulunan borçlarýný karþýlaya-
cak tutarda para notere depo edilir; meðerki, bu gibi borçlar yeterli bir þekilde teminat altýna alýn-
mýþ veya þirket varlýðýnýn paysahipleri arasýnda paylaþýmý bu borçlarýn ödenmesi þartýna baðlanmýþ
olsun.

(4) Yukarýdaki fýkralarda yazýlý hükümlere aykýrý hareket eden tasfiye memurlarý haksýz olarak
ödedikleri paralardan dolayý 553 üncü madde uyarýnca sorumludur.

3. Diðer tasfiye iþleri

MADDE 542 - (1) Tasfiye memurlarý;

a) Þirketin süregelen iþlemlerini tamamlamak, gereðinde pay bedellerinin henüz ödenmemiþ
olan kýsýmlarýný tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve þirket borçlarýnýn, ilk tasfiye bilânçosun-
dan ve alacaklýlara yapýlan çaðrý sonucunda anlaþýlan duruma göre, þirket varlýðýndan fazla olmadý-
ðý saptanmýþsa, bu borçlarý ödemekle yükümlüdürler.

b) Tasfiyenin gerektirmediði yeni bir iþlem yapamazlar.

c) Þirket borçlarý þirket varlýðýndan fazla olduðu takdirde durumu derhal þirketin merkezinin
bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesine bildirirler; mahkeme iflâsýn açýlmasýna karar verir.

d) Tasfiyenin uzun sürmesi hâlinde, her yýl sonu için tasfiyeye iliþkin finansal tablolarý ve tas-
fiye sonunda da kesin bilânçoyu düzenleyerek genel kurula sunarlar.

e) Þirketin bütün mal ve haklarýnýn korunmasý için düzenli ve görevinin bilincinde bir yöneti-
ci gibi gereken önlemleri alýr ve tasfiyeyi mümkün olan en kýsa sürede bitirirler.

f) Tasfiye iþlemlerinin düzenli yürütülmesi ve güvenliði için gereken defterleri tutarlar.

g) Tasfiye sýrasýnda elde edilen paralardan þirketin süregelen harcamalarý için gerekli olan pa-
ra dýþýnda kalan paralarý, bir bankaya þirket adýna yatýrýrlar.

h) Vadesi gelmemiþ borçlarý, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnca kýsa vadeli kredilere uy-
gulanan oran üzerinden iskonto ederek derhal öderler. Alacaklýlar bu ödemeyi kabul etmek zorun-
dadýr. Kanun gereði iskonto edilmesi mümkün olmayan alacaklar bu hükümden müstesnadýr.

i) Paysahiplerine tasfiye iþlerinin durumu hakkýnda bilgi ve istedikleri takdirde bu konuda im-
zalý belge verirler.
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4. Tasfiye sonucu daðýtma

MADDE 543 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan þirketin borçlarý ödendikten ve pay bedelleri geri
verildikten sonra kalan varlýðý, esas sözleþmede aksi kararlaþtýrýlmamýþsa paysahipleri arasýnda,
ödedikleri sermayeler ve imtiyaz haklarý oranýnda daðýtýlýr. Tasfiye payýnda imtiyazýn varlýðý hâlin-
de esas sözleþmedeki düzenleme uygulanýr.

(2) Alacaklýlara üçüncü kez yapýlan çaðrý tarihinden itibaren bir yýl geçmedikçe kalan varlýk
daðýtýlamaz. Þu kadar ki; hâl ve duruma göre alacaklýlar için bir tehlike mevcut olmadýðý takdirde
mahkeme bir yýl geçmeden de daðýtmaya izin verebilir.

(3) Esas sözleþme ve genel kurul kararýnda aksine hüküm bulunmadýkça, daðýtma para olarak
yapýlýr.

5. Defterlerin saklanmasý

MADDE 544 - (1) Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye iliþkin olanlar da dâhil, belgeler
82 nci madde uyarýnca saklanýr.

III - Þirket unvanýnýn sicilden silinmesi

MADDE 545 - (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine þirkete ait ticaret unvanýnýn sicilden silin-
mesi tasfiye memurlarý tarafýndan sicil müdürlüðünden istenir. Ýstem üzerine silinme tescil ve ilân
edilir.

IV - Uygulanacak diðer hükümler

MADDE 546 - (1) Paysahipleri ile tasfiye memuru veya memurlarý arasýndaki uyuþmazlýkla-
rýn çözümü basit yargýlama usulüne tâbidir. Mahkeme, gerekli görürse tasfiye memurlarýyla ilgili
paysahiplerini dinleyerek, kararýný otuz gün içinde verir.

(2) Tasfiye memurlarýnýn sorumluluðu hakkýnda 553 üncü madde hükmü uygulanýr.

(3) Tasfiyeye iliþkin genel kurul kararlarý 418 inci madde uyarýnca alýnýr.

C) Ek tasfiye

MADDE 547 - (1) Tasfiyenin kapanmasýndan sonra ek tasfiye iþlemlerinin yapýlmasýnýn zo-
runlu olduðu anlaþýlýrsa, son tasfiye memurlarý, yönetim kurulu üyeleri, paysahipleri veya alacaklý-
lar, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek iþlemler sonuçlandý-
rýlýncaya kadar, þirketin yeniden tescilini isteyebilirler.

(2) Mahkeme istemin yerinde olduðuna kanaat getirirse, þirketin ek tasfiye için yeniden tesci-
line karar verir ve bu iþlemlerini yapmalarý için son tasfiye memurlarýný veya yeni bir veya birkaç
kiþiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilân ettirir.

D) Tasfiyeden dönülmesi

MADDE 548 - (1) Þirket sürenin dolmasýyla veya genel kurul kararýyla sona ermiþ ise, paysa-
hipleri arasýnda þirket malvarlýðýnýn daðýtýmýna baþlanýlmýþ olmadýkça, genel kurul þirketin devam
etmesini kararlaþtýrabilir. Devam kararýnýn sermayenin en az yüzde altmýþýnýn oyu ile alýnmasý ge-
rekir. Esas sözleþme ile bu nisap aðýrlaþtýrýlabilir ve baþkaca önlemler öngörülebilir. Tasfiyeden dö-
nülmesine iliþkin genel kurul kararýný tasfiye memuru tescil ve ilân ettirir.

(2) Þirket, iflâsýn açýlmasýyla sona ermiþ olmasýna raðmen iflâs kaldýrýlmýþsa veya iflâs, kon-
kordatonun uygulanmasýyla sona ermiþse þirket devam eder.
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(3) Tasfiye memuru iflâsýn kaldýrýldýðýna iliþkin kararý ticaret siciline tescil ettirir. Tescil iste-
mine, pay bedellerinin ve tasfiye paylarýnýn paysahipleri arasýnda daðýtýlmasýna baþlanmadýðýna
iliþkin belge de eklenir.

ONBÝRÝNCÝ BÖLÜM

Hukukî Sorumluluk

A) Sorumluluk hâlleri

I - Belgelerin ve beyanlarýn kanuna aykýrý olmasý

MADDE 549 - (1) Þirketin kuruluþu, sermayesinin artýrýlmasý ve azaltýlmasý ile birleþme, bö-
lünme, tür deðiþtirme ve menkul kýymet çýkarma gibi iþlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, ta-
ahhütlerin, beyanlarýn ve garantilerin yanlýþ, hileli, sahte, gerçeðe aykýrý olmasýndan, gerçeðin sak-
lanmýþ bulunmasýndan ve diðer kanuna aykýrýlýklardan doðan zararlardan, belgeleri düzenleyenler
veya beyanlarý yapanlar ile kusurlarýnýn varlýðý hâlinde bunlara katýlanlar sorumludur.

II - Sermaye hakkýnda yanlýþ beyanlar ve ödeme yetersizliðinin bilinmesi

MADDE 550 - (1) Sermaye tamamýyla taahhüt olunmamýþ veya karþýlýðý kanun veya esas söz-
leþme hükümleri gereðince ödenmemiþken, taahhüt edilmiþ veya ödenmiþ gibi gösterenler ile ku-
surlu olmalarý þartýyla, þirket yetkilileri, bu paylarý üstlenmiþ kabul edilirler ve paylarýn karþýlýklarý
ile zararý faiziyle birlikte müteselsilen öderler.

(2) Sermaye taahhüdünde bulunanlarýn ödeme yeterliliðinin bulunmadýðýný bilen ve buna onay
verenler, söz konusu borcun ödenmemesinden doðan zarardan sorumludurlar.

III - Deðer biçilmesinde yolsuzluk

MADDE 551 - (1) Aynî sermayenin veya devralýnacak iþletme ile ayýnlarýn deðerlemesinde
emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, iþletme ve aynýn niteliðini veya durumunu farklý gösterenler
ya da baþka bir þekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doðan zarardan sorumludur.

IV - Halktan para toplamak

MADDE 552 - (1) Bir anonim veya baþka bir þirket kurmak, þirketin sermayesini artýrmak
amacýyla veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasasý Kurulundan izin alýnýr.
Bu iznin esas ve usulleri Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan düzenlenir. Sermaye Piyasasý Kurulu,
izinsiz para toplanmasý giriþiminin ve baþlanmýþsa para toplanmasýnýn tedbiren, hemen durdurulma-
sýný, toplanan paralarýn koruma altýna alýnmasýný, gerekli diðer önlemlerin uygulanmasýný, gereðin-
de kayyým atanmasýný, Ankara asliye ticaret mahkemesinden de isteyebilir. Sermaye Piyasasý Ku-
rulunun istemi için teminat istenemez. Bu hükme aykýrý olarak para toplayanlar ve fiilden haberli
olan kurumlar ile ilgili þirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve giriþimcileri toplanan para-
nýn derhal Sermaye Piyasasý Kurulunca belirlenen bir mevduat veya katýlým bankasýna yatýrýlmasýn-
dan müteselsilen sorumludurlar. Alýnan tedbir veya hacizden itibaren altý ay içinde ayný mahkeme-
de dava açýlýr.

(2) Ýznin varlýðý hâlinde, toplanan tutarlar, izin tarihinden itibaren altý ay içinde öngörülen ama-
ca uygun olarak kullanýlmadýðý veya ciddi bir þekilde kullanýlmaya baþlanýlmadýðý takdirde birinci
fýkra hükmü uygulanýr. Mahkeme süreyi uzatabilir.

(3) Sermaye Piyasasý Kanunu hükümleri saklýdýr.
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V - Kurucularýn, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarýnýn so-
rumluluðu

MADDE 553 - (1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlarý, kanun-
dan ve esas sözleþmeden doðan yükümlülüklerini ihlâl ettikleri takdirde, kusurlarýnýn bulunmadýðý-
ný ispatlamadýkça, hem þirkete hem paysahiplerine hem de þirket alacaklýlarýna karþý verdikleri za-
rardan sorumludurlar.

(2) Kanundan veya esas sözleþmeden doðan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, baþka-
sýna devreden organlar veya kiþiler, bu görev ve yetkileri devralan kiþilerin seçiminde makul dere-
cede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kiþilerin fiil ve kararlarýndan sorumlu ol-
mazlar.

(3) Hiç kimse kontrolü dýþýnda kalan, kanuna veya esas sözleþmeye aykýrýlýklar veya yolsuz-
luklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe
gösterilerek geçersiz kýlýnamaz.

VI - Denetçinin ve iþlem denetçilerinin sorumluluðu
MADDE 554 - (1) Þirketin ve þirketler topluluðunun yýlsonu ve konsolide finansal tablolarýný,

raporlarýný, hesaplarýný denetleyen denetçi; þirketin kuruluþunu, sermaye artýrýmýný, azaltýlmasýný,
birleþmeyi, bölünmeyi, tür deðiþtirmeyi, menkul kýymet ihracýný veya herhangi bir diðer þirket iþ-
lem ve kararýný denetleyen iþlem denetçisi ve özel denetçiler; kanunî görevlerinin yerine getirilme-
sinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem þirkete hem de paysahipleri ile þirket alacaklýlarýna kar-
þý verdikleri zarar dolayýsýyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar.

B) Þirketin zararý
I - Genel olarak
MADDE 555 - (1) Þirketin uðradýðý zararýn tazminini, þirket ve her bir paysahibi isteyebilir.

Paysahipleri tazminatýn ancak þirkete ödenmesini isteyebilirler.

(2) Paysahibinin açtýðý davayý hukukî ve maddî sebepler haklý gösterdiði takdirde, mahkeme,
dava giderleriyle avukatlýk ücretinin, bu giderleri davalýya yükletilemediði hâllerde, davacý paysa-
hibiyle þirket arasýnda, hakkaniyete göre paylaþtýrýr.

II - Ýflâs hâlinde
MADDE 556 - (1) Zarara uðrayan þirketin iflâsý hâlinde, tazminatýn þirkete ödenmesini isteme

hakkýný þirket alacaklýlarý da haizdir. Ancak, paysahiplerinin ve þirket alacaklýlarýnýn istemleri önce
iflâs idaresince ileri sürülür.

(2) Ýflâs idaresi birinci fýkrada öngörülen davayý açmadýðý takdirde, her paysahibi veya þirket
alacaklýsý mezkûr davayý ikame edebilir. Elde edilen hasýla, Ýcra ve Ýflâs Kanunu hükümlerine gö-
re, önce dava açan alacaklýlarýn alacaklarýnýn ödenmesine tahsis olunur; bakiye, sermaye paylarý
oranýnda davacý paysahiplerine ödenir; artan iflâs masasýna verilir.

(3) Þirketin istemlerinin devrine iliþkin Ýcra ve Ýflâs Kanununun 245 inci maddesi hükmü saklýdýr.

III - Teselsül ve baþvuru
MADDE 557 - (1) Birden çok kiþinin ayný zararý tazminle yükümlü olmalarý hâlinde, bunlar-

dan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar þahsen kendisine yükletilebildiði ölçüde,
bu zarardan diðerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur.
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(2) Davacý birden çok sorumlu kiþiyi zararýn tamamý için birlikte dava edebilir ve hâkimin ay-
ný davada her bir davalýnýn tazminat borcunu belirlemesini isteyebilir.

(3) Birden çok sorumlu arasýndaki baþvuru, durumun bütün gerekleri dikkate alýnarak hâkim
tarafýndan belirlenir.

IV. Ýbra
1. Ýbranýn etkisi
MADDE 558 - (1) Ýbra kararý genel kurul kararýyla kaldýrýlamaz. 445 inci madde hükmü sak-

lýdýr.
(2) Þirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya iliþkin kararý, ibranýn kapsadýðý açýklanan

maddî olaylara iliþkin olarak, þirketin, ibraya olumlu oy veren ve ibra kararýný bilerek payý iktisap
etmiþ olan paysahiplerinin dava hakkýný kaldýrýr. Diðer paysahiplerinin dava haklarý ibra tarihinden
itibaren altý ay geçmesiyle düþer.

2. Kuruluþ ve sermaye artýrýmýnda ibra
MADDE 559 - (1) Kurucularýn, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, þirketin kuruluþundan

ve sermaye artýrýmýndan doðan sorumluluklarý, þirketin tescili tarihinden itibaren dört yýl geçmedik-
çe sulh ve ibra yoluyla kaldýrýlamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel ku-
rulun onayýyla geçerlilik kazanýr. Bununla beraber, esas sermayenin onda birini, halka açýk þirket-
lerde yirmide birini temsil eden paysahipleri sulh ve ibranýn onaylanmasýna karþý iseler, sulh ve ib-
ra genel kurulca onaylanmaz.

V - Zamanaþýmý
MADDE 560 - (1) Sorumlu olanlara karþý tazminat istemek hakký, davacýnýn zararý ve sorum-

luyu öðrendiði tarihten itibaren iki ve her hâlde zararý doðuran fiilin meydana geldiði günden itiba-
ren beþ yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrar. Þu kadar ki, bu fiil cezayý gerektirip, Türk Ceza Kanu-
nuna göre daha uzun dava zamanaþýmýna tâbi bulunuyorsa, tazminat davasýna da bu zamanaþýmý uy-
gulanýr.

VI - Yetkili mahkeme
MADDE 561 - (1) Sorumlular aleyhinde þirketin merkezinin bulunduðu yer asliye ticaret mah-

kemesinde dava açýlabilir.
ONÝKÝNCÝ BÖLÜM
Cezaî Sorumluluk

A) Suçlar ve cezalar
MADDE 562 - (1) Bu Kanunun;
a) 64 üncü maddesinin birinci fýkrasýndaki defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler,
b) 64 üncü maddesinin ikinci fýkrasý uyarýnca belgelerin kopyasýný saðlamayanlar,
c) 64 üncü maddesinin üçüncü fýkrasý uyarýnca gerekli onaylarý yaptýrmayanlar,
d) 65 inci maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar,
e) 66 ncý maddesine aykýrý hileli envanter çýkaranlar,
f) 86 ncý maddesine göre belgeleri ibraz etmeyenler,

ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
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(2) Bu Kanunun 88 inci maddesine aykýrý hareket edenler yüz günden üçyüz güne kadar adlî
para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.

(3) Bu Kanunun 199 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fýkralarýna aykýrý hareket edenler iki
yýla kadar hapis ve adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.

(4) Bu Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter,
kayýt ve belgeler ile bunlara iliþkin bilgileri, denetime tâbi tutulan gerçek veya tüzel kiþiye ait olup
olmadýðýna bakýlmaksýzýn, 210 uncu maddenin birinci fýkrasýna göre denetime yetkili olanlarca is-
tenmesine raðmen vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim elemanlarýnýn görevlerini yap-
malarýný engelleyenler, fiilleri daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, üç
aydan iki yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýrlar.

(5) Bu Kanunun;

a) 349 uncu maddesine aykýrý beyanda bulunan kurucular,

b) 351 inci maddesine aykýrý rapor veren kurum denetçisi,

c) 358 inci maddesine aykýrý olarak þirkete borçlananlar,

d) 395 inci maddelerine aykýrý olarak þirkete borçlananlar,

üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.

(6) Bu Kanunun 524 üncü maddesindeki ilâný yaptýrmayanlar ikiyüz günden az olmamak üze-
re adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.

(7) Bu Kanunun 527 nci maddesine aykýrý hareket edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu
maddesi hükümlerine göre cezalandýrýlýrlar.

(8) Bu Kanunun 549 uncu maddesine aykýrý hareket edenler, bir yýldan üç yýla kadar hapis ce-
zasýyla cezalandýrýlýrlar.

(9) Bu Kanunun 550 nci maddesine aykýrý hareket edenler üç aydan iki yýla kadar hapis veya
adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.

(10) Bu Kanunun 551 inci maddesine aykýrý hareket edenler üç aydan iki yýla kadar hapis ce-
zasýyla cezalandýrýlýr.

(11) Bu Kanunun 552 nci maddesine aykýrý hareket edenler altý aya kadar hapis cezasýyla ce-
zalandýrýlýrlar.

(12) Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüðe gir-
mesinden itibaren üç ay içinde oluþturmayan veya internet sitesi mevcut ise ayný süre içinde inter-
net sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim þirket yönetim kurulu
üyeleri, limited þirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüþ anonim komandit þirkette yönetici
olan komandite ortaklar altý aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adlî para cezasýyla ve
ayný madde uyarýnca internet sitesine konulmasý gereken içeriði usulüne uygun bir þekilde koyma-
yan bu bentte sayýlan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrý-
lýrlar.

(13) Birinci ilâ onbirinci fýkra kapsamýndaki fiiller daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç
oluþturmadýðý takdirde, birinci ilâ onbirinci fýkra hükümlerine göre cezalandýrýlýr.
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B) Soruþturma ve kovuþturma usulü

MADDE 563 - (1) 562 nci maddede belirlenen suçlar resen takip olunur.

BEÞÝNCÝ KISIM

Sermayesi Paylara Bölünmüþ Komandit Þirket

A) Tanýmý

MADDE 564 - (1) Sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirket, sermayesi paylara bölünen
ve ortaklarýndan bir veya birkaçý þirket alacaklýlarýna karþý bir kollektif þirket ortaðý, diðerleri bir
anonim þirket paysahibi gibi sorumlu olan þirkettir. Sermaye, paylara bölünmeksizin sermayesi sa-
dece birden çok komanditerin sermayeye katýlma oranlarýný göstermek amacýyla kýsýmlara ayrýlmýþ
bulunuyorsa komandit þirket hükümleri uygulanýr.

B) Uygulanacak hükümler

MADDE 565 - (1) Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kiþilerle
hukukî iliþkileri, özellikle þirketin yönetimine ve temsiline iliþkin görev ve yetkileri, þirketten ayrýl-
malarý, komandit þirketlerdeki hükümlere tâbidir.

(2) Birinci fýkrada gösterilen hususlarýn dýþýnda, Kanunda aksine hüküm bulunmadýkça anonim
þirket hükümleri uygulanýr.

C) Kuruluþ

I - Esas sözleþme

1. Þekil

MADDE 566 - (1) Esas sözleþme yazýlý þekilde düzenlenir, kurucularla komandite ortaklarýn
tümü tarafýndan imzalanýr; imzalarýn noterce onaylanmasý gerekir.

(2) Ýzin alýnmasýna iliþkin 333 üncü madde uygulanmaz.

2. Ýçeriði

MADDE 567 - (1) Esas sözleþme, ikinci fýkrasýnýn (f) bendi hariç olmak üzere 339 uncu mad-
dede yer alan tüm kayýtlarý içermelidir.

II - Kurucular

MADDE 568 - (1) Esas sözleþmeyi imzalayanlarla þirkete paradan baþka sermaye koyanlarýn
tümü kurucu sayýlýr.

(2) Kurucular beþ kiþiden az olamaz. Kuruculardan en az birinin komandite olmasý þarttýr. Ku-
rucu sýfatýný haiz olan komanditerlerin sahip olduklarý paylarýn her birinin tutarýnýn esas sözleþme-
ye yazýlmasý gerekir.

III - Uygulanacak hükümler

MADDE 569 - (1) Kuruluþa, anonim þirketlerin kuruluþuna iliþkin hükümler uygulanýr.

D) Yönetim

I - Uygulanacak hükümler

MADDE 570 - (1) Anonim þirketlerin yönetim kurulunun görevleriyle sorumluluklarýna iliþ-
kin hükümleri, yönetici olan komandite ortaklar hakkýnda da geçerlidir.
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II - Görevden alýnma

MADDE 571 - (1) Þirketi yönetmek ve temsil etmekle görevli olan komandite ortaklar, kol-
lektif þirketin yönetimine ve temsiline görevli ortaklar için kanunda belirlenen hâllerde ve öngörü-
len þartlar uyarýnca görevden alýnabilirler. Görevden alma kararýnýn tescili ile, görevden alýnan or-
taðýn þirketin bu tarihten sonra doðacak borçlarýndan dolayý kiþisel sorumluluklarý sona erer.

III - Rekabet yasaðý

MADDE 572 - (1) Komandite ortak diðer komanditelerin ve genel kurulun izni olmaksýzýn þir-
ketin iþletme konusuna giren bir iþ yapamayacaðý gibi bu tür ticaretle uðraþan bir þirkete sorumlu-
luðu sýnýrlandýrýlmamýþ ortak sýfatýyla da katýlamaz.

(2) Bu madde hükmüne aykýrý hareket eden komandite ortak hakkýnda kollektif þirkete iliþkin
hükümler uygulanýr.

ALTINCI KISIM

Limited Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Taným ve Kuruluþ

A) Kavram

MADDE 573 - (1) Limited þirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kiþi tarafýndan bir tica-
ret unvaný altýnda kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarýnýn topla-
mýndan oluþur.

(2) Ortaklar, þirket borçlarýndan sorumlu olmayýp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye payla-
rýný ödemekle ve þirket sözleþmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine
getirmekle yükümlüdürler.

(3) Limited þirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

B) Ortaklarýn sayýsý

MADDE 574 - (1) Ortaklarýn sayýsý elliyi aþamaz.

(2) Ortak sayýsý bire inerse, durum bu sonucu doðuran iþlem tarihinden itibaren yedi gün için-
de müdürlere yazýlý olarak bildirilir. Müdürler, bildirimi aldýklarý tarihten itibaren yedi gün içinde
þirketin tek ortaklý bir limited þirket olduðunu, tek ortaðýn adýný, soyadýný, vatandaþlýðýný ve yerle-
þim yerini tescil ve ilân ettirilirler; aksi hâlde doðacak zararlardan müdürler sorumludur. Müdürler
ayný yükümlülüðü þirketin tek ortakla kurulduðu hallerde de yerine getirirler.

(3) Þirket, tek ortak olacak þekilde kendi esas sermaye payýný iktisap edemez.

C) Þirket sözleþmesi

I - Þekil

MADDE 575 - (1) Þirket sözleþmesinin yazýlý þekilde yapýlmasý ve kurucularýn imzalarýnýn no-
terce onaylanmasý þarttýr.

II - Ýçerik

1. Zorunlu kayýtlar

MADDE 576 - (1) Þirket sözleþmesinde aþaðýdaki kayýtlarýn açýkça yer almasý gereklidir;
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a) Þirketin ticaret unvaný ve merkezinin bulunduðu yer.

b) Esaslý noktalarý belirtilmiþ ve tanýmlanmýþ bir þekilde, þirketin iþletme konusu.

c) Esas sermayenin itibarî tutarý, esas sermaye paylarýnýn sayýsý, itibarî deðerleri, varsa imtiyaz-
lar, esas sermaye paylarýnýn gruplarý.

d) Müdürlerin adlarý, soyadlarý, unvanlarý, vatandaþlýklarý.

e) Þirket tarafýndan yapýlacak ilânlarýn þekli.

2. Þirket sözleþmesinde öngörülmeleri þartýyla baðlayýcý olan hükümler

MADDE 577 - (1) Aþaðýdaki kayýtlar, þirket sözleþmesinde öngörüldükleri takdirde baðlayýcý
hükümlerdir;

a) Esas sermaye paylarýnýn devrinin sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin kanunî hükümlerden ayrýlan dü-
zenlemeler.

b) Ortaklara veya þirkete, esas sermaye paylarý ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, öna-
lým, geri alým ve alým haklarý tanýnmasý.

c) Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunlarýn þekli ve kapsamý.

d) Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunlarýn þekli ve kapsamý.

e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakký veya bir genel kurul kararýnýn oylanmasý so-
nucunda oylarýn eþit çýkmasý hâlinde bazý ortaklara üstün oy hakký tanýyan hükümler.

f) Kanunda ya da þirket sözleþmesinde öngörülmüþ bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zama-
nýnda yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleþme cezasý hükümleri.

g) Kanunî düzenlemeden ayrýlan rekabet yasaðýna iliþkin hükümler.

h) Genel kurulun toplantýya çaðrýlmasýna iliþkin özel hak tanýyan hükümler.

ý) Genel kurulda karar almaya, oy hakkýna ve oy hakkýnýn hesaplanmasýna iliþkin kanunî dü-
zenlemeden ayrýlan hükümler.

i) Þirket yönetiminin üçüncü bir kiþiye býrakýlmasýna iliþkin yetki hükümleri.

j) Bilânço kârýnýn kullanýlmasý hakkýnda kanundan ayrýlan hükümler.

k) Çýkma hakkýnýn tanýnmasý ile bunun kullanýlmasýnýn þartlarý, bu hâllerde ödenecek olan ay-
rýlma akçesinin türü ve tutarý.

l) Ortaðýn þirketten çýkarýlmasýna iliþkin özel sebepleri gösteren hükümler.

m) Kanunda belirtilenler dýþýnda öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler.

3. Aynî sermaye, aynî devralmalar ve özel menfaatler

MADDE 578 - (1) Aynî sermaye, ayýnlarýn veya iþletmelerin devralýnmasý ve özel menfaatler
hakkýnda anonim þirketlere iliþkin hükümler uygulanýr.

4. Emredici hükümler

MADDE 579 - (1) Þirket sözleþmesi, bu Kanunun limited þirketlere iliþkin hükümlerinden
ancak, kanunda buna açýkça cevaz verilmiþse sapabilir. Diðer kanunlarýn öngörülmesine izin ver-
diði tamamlayýcý nitelikteki þirket sözleþmesi hükümleri, o kanuna özgülenmiþ olarak hüküm do-
ðururlar.
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D) Sermaye

I - Asgarî tutar

MADDE 580 - (1) Limited þirketin esas sermayesi en az yirmibeþbin Türk Lirasýdýr.

(2) Bu maddede yazýlý en az tutar, Bakanlar Kurulunca on katýna kadar artýrýlabilir.

II - Aynî sermaye

MADDE 581 - (1) Üzerlerinde sýnýrlý aynî bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden de-
ðerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet haklarý ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, mal-
varlýðý unsurlarý aynî sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kiþisel emek, ticarî itibar ve va-
desi gelmemiþ alacaklar sermaye olamaz.

(2) 127 nci madde hükmü saklýdýr.

III - Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri

MADDE 582 - (1) Kurucular tarafýndan, kurulmakta bulunan þirketle ilgili olarak, þirket hesa-
býna alýnan mallarýn bedelleri ile þirketin kurulmasýnda hizmeti geçenlere tanýnan menfaatler þirket
sözleþmesine yazýlýr.

(2) 128 inci madde hükmü saklýdýr.

E) Esas sermaye paylarý

MADDE 583 - (1) Þirket sözleþmesinde esas sermaye paylarýnýn itibarî deðerleri en az yirmi-
beþ Türk Lirasý olarak belirlenebilir. Þirketin durumunun iyileþtirilmesi amacýyla bu deðerin altýna
inilebilir.

(2) Esas sermaye paylarýnýn itibarî deðerleri farklý olabilir. Ancak, esas sermaye paylarýnýn de-
ðerlerinin yirmibeþ Türk Lirasý veya bunun katlarý olmasý þarttýr. Bir esas sermaye payýnýn verece-
ði oyun, 618 inci madde uyarýnca itibarî deðere göre hesaplanmasý, esas sermaye payýnýn bölünme-
si deðildir. Ayný hüküm bir hakkýn veya yükümlülüðün itibarî deðere göre belirlendiði durumlar için
de geçerlidir.

(3) Bir ortak birden fazla esas sermaye payýna sahip olabilir.

(4) Esas sermaye paylarý itibarî deðerle ve bu deðeri aþan bir bedelle çýkarýlabilir.

(5) Esas sermaye payýnýn bedeli þirket sözleþmesinde öngörüldüðü þekilde, nakit veya ayýn ola-
rak veya bir alacaðýn takasý yoluyla yahut sermaye artýrýmýnda olduðu gibi, serbestçe kullanýlabile-
cek özkaynaklarýn esas sermayeye dönüþtürülmesi yoluyla ödenir.

F) Ýntifa senetleri

MADDE 584 - (1) Þirket sözleþmesinde intifa senetlerinin çýkarýlmasý öngörülebilir; bu konu-
da anonim þirketlere iliþkin hükümler kýyas yoluyla uygulanýr.

G) Kuruluþ

I - Kurulma aný

MADDE 585 - (1) Þirket, kanuna uygun olarak düzenlenen þirket sözleþmesinde, kurucularýn
limited þirket kurma iradelerini açýklayýp, sermayenin tamamýný þartsýz taahhüt etmeleri ve nakit
kýsmý hemen ve tamamen ödemeleriyle kurulur. 588 inci maddenin birinci fýkrasý saklýdýr.
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II - Tescil

1. Ýstem

MADDE 586 - (1) Þirket sözleþmesinin 575 inci maddede öngörüldüðü þekilde düzenlenme-
sinden sonra, tescil için, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki ticaret siciline baþvurulur.

(2) Baþvuru, müdürlerin tümü tarafýndan imzalanýr. Baþvuruya aþaðýdaki belgeler eklenir:

a) Þirket sözleþmesinin onaylanmýþ bir örneði.

b) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye göre düzenlenmiþ kurucular beyaný ve 351 inci madde
uyarýnca hazýrlanmýþ iþlem denetçisi raporu.

c) Yerleþim yerleri de gösterilerek þirketi temsile yetkili kiþileri ve denetçinin seçimini göste-
rir belge.

(3) Dilekçede þu kayýtlar yer alýr:

a) Bütün ortaklarýn adlarý ve soyadlarý veya unvanlarý, yerleþim yerleri, vatandaþlýklarý.

b) Her ortaðýn üstlendiði esas sermaye payý ve ödediði toplam tutar.

c) Ýster ortak, ister üçüncü kiþi olsun, müdürlerin adlarý ve soyadlarý veya unvanlarý.

d) Þirketin ne suretle temsil edileceði.

2. Tescil ve ilân

MADDE 587 - (1) Þirket sözleþmesinin tamamý, kurucularýn imzalarýnýn noterce onaylanma-
sýný izleyen otuz gün içinde, þirketin merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ti-
caret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Tescil ve ilân edilen þirket sözleþmesine, aþaðýda sayýlanlar dý-
þýnda, 36 ncý maddenin birinci fýkrasý hükmü uygulanmaz.

a) Þirket sözleþmesinin tarihi.

b) Þirketin ticaret unvaný ve merkezi.

c) Esas noktalarý belirtilmiþ ve tanýmlanmýþ þekilde þirketin iþletme konusu; þirket sözleþme-
sinde bu konuda bir hüküm varsa, þirketin süresi.

d) Esas sermayenin itibarî deðeri.

e) Gerçek kiþi ortaðýn adý ve soyadý, yerleþim yeri, tüzel kiþi ortaklarýn unvaný, merkezleri ve
her ortaðýn üstlendiði esas sermaye paylarý.

f) Aynî sermayenin konusu ve bu tür sermayenin karþýlýðýnda verilecek esas sermaye paylarý;
bir aynýn devralýnmasý hâlinde ilgili sözleþmenin konusu, sözleþmenin karþý tarafý, þirketin borçlan-
dýðý karþý edim; özel menfaatlerin içerik ve deðeri.

g) Öngörülmüþ ise, intifa senetlerinin sayýsý ve bunlara saðlanan haklarýn içeriði.

h) Müdürlerin ve þirketi temsile yetkili diðer kiþilerin adlarý, soyadlarý veya unvanlarý ve yer-
leþim yerleri.

ý) Temsil yetkisinin kullanýlma þekli.

i) Denetçinin yerleþim yeri, merkezi, varsa ticaret siciline tescil edilmiþ þubesi, denetçinin ye-
minli malî müþavir veya serbest muhasebeci malî müþavir olmasý hâlinde adý, soyadý, yerleþim ye-
ri, meslek odasý numarasý.
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j) Þirket sözleþmesinde öngörülmüþ bulunan imtiyaz, ek yükümlülük veya yan edim yükümlü-
lükleri, esas sermaye paylarý ile ilgili önerilmeye muhatap olma, önalým, geri alým ve alým haklarý.

k) Þirket tarafýndan yapýlacak olan ilânlarýn þekli, türü ve þirket sözleþmesinde bu konuda bir
hüküm bulunduðu takdirde, müdürlerin ortaklara ne þekilde bildirimde bulunacaklarý.

III - Tüzel kiþilik
MADDE 588 - (1) Þirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kiþilik kazanýr.
(2) Þirketçe kabul olunmadýðý takdirde, kuruluþ giderleri kurucular tarafýndan karþýlanýr. Bun-

larýn pay sahiplerine rücû haklarý yoktur.
(3) Tescilden önce þirket adýna iþlem yapanlar, bu iþlemler dolayýsýyla þahsen ve müteselsilen

sorumludur.
(4) Bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak þirket adýna yapýldýklarýnýn açýkça bildirilmeleri ve

þirketin ticaret siciline tescilini izleyen üç aylýk süre içinde þirket tarafýndan kabul edilmeleri koþu-
luyla, bunlardan yalnýz þirket sorumlu olur.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Þirket Sözleþmesinin Deðiþtirilmesi

A) Genel olarak
MADDE 589 - (1) Aksi þirket sözleþmesinde öngörülmediði takdirde, þirket sözleþmesi, esas ser-

mayenin üçte ikisini temsil eden ortaklarýn kararýyla deðiþtirilebilir. 621 inci madde hükmü saklýdýr.
(2) Þirket sözleþmesinde yapýlan her deðiþiklik tescil ve ilân edilir.
B) Özel deðiþiklikler
I - Esas sermayenin artýrýlmasý
1. Ýlke
MADDE 590 - (1) Þirketin kuruluþu hakkýndaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayýn ola-

rak konmasý ve bir iþletme ile ayýnlarýn devralýnmasýna dair kurallara uymak þartýyla esas sermaye
artýrýlabilir.

2. Rüçhan hakký
MADDE 591 - (1) Þirket sözleþmesinde veya artýrma kararýnda aksi öngörülmemiþse, her or-

tak, esas sermaye payý oranýnda, esas sermayenin artýrýlmasýna katýlmak hakkýný haizdir.
(2) Genel kurulun sermaye artýrýmýna iliþkin kararýyla, ortaklarýn yeni paylarý almaya iliþkin

rüçhan hakký, ancak, haklý sebeplerin varlýðýnda ve 621 inci maddenin birinci fýkrasýnýn (e) bendin-
de öngörülen nisapla sýnýrlandýrýlabilir veya kaldýrýlabilir. Özellikle, iþletmelerin, iþletme kýsýmlarý-
nýn, iþtiraklerin devralýnmalarý ve iþçilerin þirkete katýlmalarý haklý sebep olarak kabul edilebilir.
Rüçhan hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasý veya kaldýrýlmasý suretiyle hiç kimse haklý görülemeyecek þekil-
de yararlandýrýlamaz veya kayba uðratýlamaz.

(3) Rüçhan hakkýnýn kullanýlabilmesi için en az onbeþ gün süre verilir.
II - Esas sermayenin azaltýlmasý
MADDE 592 - (1) Anonim þirketlerin esas sermayenin azaltýlmasýna iliþkin hükümleri limited

þirketlere kýyas yoluyla uygulanýr. Esas sermaye borca batýk bilânçonun iyileþtirilmesi amacýyla, an-
cak, þirket sözleþmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödenmesi hâlinde azal-
týlabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortaklarýn Hak ve Borçlarý

A) Esas sermaye payýnýn iþlemlere konu olmasý
I - Genel olarak
MADDE 593 - (1) Esas sermaye payýnýn þirketçe iktisabýna iliþkin 612 nci maddenin ikinci

fýkrasýnda öngörülen hâller dýþýnda, esas sermaye payý, ortaklar arasýndaki devirler de dâhil olmak
üzere sadece aþaðýdaki hükümler uyarýnca devredilebilir ve miras yoluyla geçer.

(2) Esas sermaye pay senetleri ispat aracý þeklinde veya nama yazýlý olarak düzenlenir. Ek öde-
me ve yan edim yükümlülüklerinin, aðýrlaþtýrýlmýþ veya bütün ortaklarý kapsayacak biçimde düzen-
lenmiþ rekabet yasaðýnýn ve þirket sözleþmesinde öngörülmüþ önerilmeye muhatap olma, önalým,
geri alým ve alým haklarýnýn, bu senetlerde açýkça belirtilmesi gereklidir.

II - Pay defteri
MADDE 594 - (1) Þirket, esas sermaye paylarýný içeren bir pay defteri tutar. Ortaklarýn, adla-

rý, adresleri, her ortaðýn sahip olduðu esas sermaye payýnýn sayýsý, esas sermaye paylarýnýn devirle-
ri ve geçiþleri itibarî deðerleri, gruplarý ve esas sermaye paylarý üzerindeki intifa ve rehin haklarý,
sahiplerinin adlarý ve adresleri bu deftere yazýlýr.

(2) Ortaklar pay defterini inceleyebilir.

III - Esas sermaye payýnýn geçiþi hâlleri
1. Devir
MADDE 595 - (1) Esas sermaye payýnýn devri ve devir borcunu doðuran iþlemler yazýlý þekil-

de yapýlýr ve taraflarýn imzalarý noterce onanýr. Ayrýca devir sözleþmesinde, ek ödeme ve yan edim
yükümlülükleri; rekabet yasaðý aðýrlaþtýrýlmýþ veya tüm ortaklarý kapsayacak biçimde geniþletilmiþ
ise, bu husus, önerilmeye muhatap olma, önalým, geri alým ve alým haklarý ile sözleþme cezasýna
iliþkin koþullara da belirtilir.

(2) Þirket sözleþmesinde aksi öngörülmemiþse, esas sermaye payýnýn devri için, ortaklar genel
kurulunun onayý þarttýr. Devir bu onayla geçerli olur.

(3) Þirket sözleþmesinde baþka türlü düzenlenmemiþse, ortaklar genel kurulu sebep göstermek-
sizin onayý reddedebilir.

(4) Þirket sözleþmesiyle sermaye payýnýn devri yasaklanabilir.

(5) Þirket sözleþmesi devri yasaklamýþ veya genel kurul onay vermeyi reddetmiþse, ortaðýn
haklý sebeple þirketten çýkma hakký saklý kalýr.

(6) Þirket sözleþmesinde ek ödeme veya yan edim yükümlülükleri öngörüldüðü takdirde, dev-
ralanýn ödeme gücü þüpheli görüldüðü için ondan istenen teminat verilmemiþse, genel kurul þirket
sözleþmesinde hüküm bulunmasa bile, onayý reddedebilir.

(7) Baþvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul reddetmediði takdirde onayý vermiþ sayýlýr.

2. Miras, eþler arasýndaki mal rejimi ve icra
MADDE 596 - (1) Esas sermaye payýnýn, miras, eþler arasýndaki mal rejimine iliþkin hüküm-

ler veya icra yoluyla geçmesi hâllerinde, tüm haklar ve borçlar, genel kurulun onayýna gerek olmak-
sýzýn, esas sermaye payýný iktisap eden kiþiye geçer.
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(2) Þirket, iktisabýn öðrenilmesinden itibaren üç ay içinde esas sermaye payýnýn geçtiði kiþiyi
onaylamayý reddedebilir. Bunun için, þirketin, paylarý kendi veya ortaðý ya da kendisi tarafýndan
gösterilen üçüncü bir kiþi hesabýna, gerçek deðeri üzerinden devralmayý, payýn geçtiði kiþiye öner-
mesi þarttýr.

(3) Red kararý, devrin gerçekleþtiði günden itibaren geçerli olmak üzere geriye etkilidir. Red,
bu konudaki kararýn verilmesine kadar geçen süre içinde alýnan genel kurul kararlarýnýn geçerliliði-
ni etkilemez.

(4) Þirket, üç ay içinde esas sermaye payýnýn geçiþini açýkça ve yazýlý olarak reddetmemiþse
onayýný vermiþ sayýlýr.

3. Gerçek deðerin belirlenmesi

MADDE 597 - (1) Kanunda veya þirket sözleþmesinde esas sermaye payýnýn bedeli olarak ger-
çek deðerin öngörüldüðü durumlarda, taraflar anlaþamamýþlarsa bu deðer, taraflardan birinin istemi
üzerine, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesince belirlenir.

(2) Mahkeme, yargýlama ve deðer belirleme giderlerini kendi takdirine göre paylaþtýrýr. Mah-
kemenin kararý kesindir.

4. Tescil

MADDE 598 - (1) Esas sermaye paylarýnýn geçiþlerinin tescil edilmesi için, þirket müdürleri
tarafýndan ticaret siciline baþvurulur.

(2) Baþvurunun otuz gün içinde yapýlmamasý hâlinde, ayrýlan ortak adýnýn bu paylarla ilgili ola-
rak silinmesi için ticaret siciline baþvurabilir. Bunun üzerine sicil müdürü, þirkete, iktisap edenin
adýnýn bildirilmesi için süre verir.

(3) Sicil kaydýna güvenen iyiniyetli kiþinin güveni korunur.

IV - Birden fazla ortaða ait esas sermaye payý, bu pay üzerinde çeþitli haklar

1. Paylý mülkiyet

MADDE 599 - (1) Bir esas sermaye payý birden fazla ortaða ait olduðu takdirde, paydaþlar þir-
ket sözleþmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinden dolayý þirkete karþý müte-
selsilen sorumludur.

(2) Paydaþlar, esas sermaye payýndan doðan haklarýný, ancak atayacaklarý ortak bir temsilci ara-
cýlýðý ile kullanabilirler.

2. Ýntifa ve rehin hakký

MADDE 600 - (1) Bir esas sermaye payý üzerinde intifa hakký kurulmasýna, esas sermaye pa-
yýnýn geçiþine iliþkin hükümler uygulanýr.

(2) Þirket sözleþmesiyle, esas sermaye payý üzerinde rehin hakký kurulmasý genel kurulun ona-
yýna baðlanabilir. Bu hâlde geçiþe iliþkin hükümler uygulanýr. Genel kurul sadece haklý sebeplerin
varlýðýnda rehin hakký kurulmasýna onay vermekten kaçýnabilir.

(3) Bir esas sermaye payý üzerinde intifa hakký bulunmasý hâlinde, pay intifa hakký sahibi tara-
fýndan temsil edilir; bu durumda intifa hakkýný haiz kiþi, esas sermaye payý sahibinin menfaatlerini,
hakkaniyete uygun bir þekilde gözetmezse tazminat ile yükümlü olur.
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B) Geri verme yasaðý
MADDE 601 - (1) Esas sermayenin azaltýlmasý hâli hariç, ortaklara, esas sermaye payý bedeli

geri verilemeyeceði gibi, ortaklar bu borçtan ibra da olunamazlar.

C) Þirketin sorumluluðu
MADDE 602 - (1) Þirket, borçlarýndan dolayý sadece malvarlýðý ile sorumludur.
D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri
I - Ek ödeme yükümlülüðü
1. Kural
MADDE 603 - (1) Ortaklar þirket sözleþmesiyle, esas sermaye payý bedeli dýþýnda ek ödeme

ile de yükümlü tutulabilirler. Ortaklardan bu yükümlülüðün yerine getirilmesi ancak;

a) Þirket esas sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamýnýn þirketin zararýný karþýlayamamasý;

b) Þirketin bu ek araçlar olmaksýzýn iþlerine gereði gibi devamýnýn mümkün olmamasý,

c) Þirket sözleþmesinde tanýmlanan ve özkaynak ihtiyacý doðuran diðer bir hâlin gerçekleþmiþ
bulunmasý,

hallerinde istenebilir.

(2) Ýflâsýn açýlmasý ile ek ödeme yükümlülüðü muaccel olur.

(3) Ek ödeme yükümlülüðü þirket sözleþmesinde ancak esas sermaye payýný esas alan belirli bir
tutar olarak öngörülebilir. Bu tutar esas sermaye payýnýn itibarî deðerinin iki katýný aþamaz.

(4) Her ortak, sadece kendi esas sermaye payýna düþen ek ödemeyi yerine getirmekle yüküm-
lüdür.

(5) Þartlar gerçekleþmiþse, ek ödemeler müdürler tarafýndan istenir.

(6) Ek ödeme yükümlülüðünün azaltýlmasý veya kaldýrýlmasý ancak esas sermaye ile kanunî ye-
dek akçeler toplamýnýn zararlarý tamamen karþýlamasý hâlinde mümkündür. Ek ödeme yükümlülü-
ðünün azaltýlmasýna veya kaldýrýlmasýna esas sermayenin azaltýlmasý hakkýndaki hükümler kýyas
yoluyla uygulanýr.

2. Yükümlülüðün sürmesi
MADDE 604 - (1) Þirket, ortaðýn þirketten ayrýlmasýnýn tescil edildiði tarihten itibaren iki yýl

içinde iflâs etmiþ ise, þirketten ayrýlan bir ortaktan da ek ödeme yükümlülüðünü yerine getirmesi is-
tenebilir.

(2) Ek ödeme yükümlülüðü, halef tarafýndan yerine getirilmemiþse, ortaðýn sorumluluðu, yü-
kümlülüðü gerçekleþtiði tarihte ortaða karþý ileri sürülebileceði ölçüde devam eder.

3. Geri ödeme
MADDE 605 - (1) Yerine getirilen ek ödeme yükümlülüðünün kýsmen veya tamamen geri ve-

rilebilmesi için, ek ödemeye iliþkin tutarýn, serbestçe kullanýlabilecek yedek akçeler ile fonlardan
karþýlanabilir olmasý ve bu durumun iþlem denetçisi tarafýndan doðrulanmýþ bulunmasý þarttýr.

II - Yan edim yükümlülüðü
MADDE 606 - (1) Þirket sözleþmesiyle, þirketin iþletme konusunun gerçekleþmesine hizmet

edebilecek yan edim yükümlülükleri öngörülebilir.
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(2) Bir esas sermaye payýna baðlý yan edim yükümlülüklerinin konusu, kapsamý, koþullarý ve
diðer önemli noktalar þirket sözleþmesinde belirtilir. Ayrýntýyý gerektiren konular genel kurul düzen-
lemesine býrakýlabilir.

(3) Þirket sözleþmesinde açýkça belirtilmiþ bir karþýlýðý veya uygun bir karþýlýðý bulunmayan ve
özkaynak ihtiyacýný karþýlamaya hizmet eden nakdi ve aynî edim yükümlülükleri, ek ödeme yüküm-
lülüðüne iliþkin hükümlere tâbîdir.

III - Sonradan öngörülme

MADDE 607 - (1) Þirket sözleþmesini deðiþtirip, ek ya da yan edim yükümlülükleri öngören
veya mevcut yükümlülükleri artýran genel kurul kararlarý, ancak ilgili tüm ortaklarýn onayýyla alý-
nabilir.

E) Kâr payý ve ilgili diðer hükümler

I - Kâr payý ve yedek akçeler

MADDE 608 - (1) Kâr payý, sadece net dönem kârýndan ve bunun için ayrýlmýþ yedek akçeler-
den daðýtýlabilir. Kâr payý daðýtýmýna ancak, kanun ve þirket sözleþmesi uyarýnca ayrýlmasý gereken
kanunî yedek akçelerle, þirket sözleþmesinde öngörülmüþ yedek akçeler ayrýldýðý takdirde karar ve-
rilebilir.

(2) Þirket sözleþmesi ile aksi öngörülmedikçe, kâr payý, esas sermaye payýnýn itibarî deðerine
oranla hesaplanýr; ayrýca yerine getirilen ek ödeme yükümlülüklerinin tutarý da, kâr payýnýn hesap-
lanmasýnda itibarî deðere eklenir.

(3) Þirket genel kurulu, kanun ya da þirket sözleþmesinde öngörülmeyen veya öngörüleni aþan
tutarlarda yedek akçelerin ayrýlmalarýna sadece;

a) Zararlarýn karþýlanmasý için gerekliyse,

b) Þirketin geliþimi için yatýrým yapýlmasý ihtiyacý ciddi bir þekilde ortaya konulmuþsa, bütün
ortaklarýn menfaati böyle bir yedek akçe ayrýlmasýný haklý gösteriyorsa ve bu hususlar þirket sözleþ-
mesinde açýkça belirtilmiþse,

karar verebilir.

II - Faiz yasaðý ve hazýrlýk dönemi faizi

MADDE 609 - (1) Esas sermayeye ve ek ödemelere faiz verilemez. Þirket sözleþmesiyle ha-
zýrlýk dönemi faizi ödenmesi öngörülebilir. Bu hâlde anonim þirketlere iliþkin hükümler uygulanýr.

III - Finansal tablolar ve yedek akçeler

MADDE 610 - (1) Anonim þirketlere iliþkin 514 ilâ 527 nci madde hükümleri limited þirket-
lere de uygulanýr.

IV - Haksýz alýnan kâr paylarýnýn geri verilmesi

MADDE 611 - (1) Haksýz yere kâr almýþ olan ortak ve müdür bunu geri vermekle yükümlüdür.

(2) Ýyiniyetli olduklarý takdirde ortak veya müdürün haksýz alýnan kârý geri verme borcu, þirket
alacaklýlarýnýn haklarýný ödemek için gerekli olan tutarý aþamaz.

(3) Þirketin haksýz alýnan kârý geri alma hakký, paranýn alýndýðý tarihten itibaren beþ yýl, iyini-
yetin varlýðýnda iki yýl sonra zamanaþýmýna uðrar.
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F) Þirketin kendi esas sermaye paylarýný iktisabý
MADDE 612 - (1) Þirket kendi esas sermaye paylarýný, sadece, bunlarý alabilmek için gerekli

tutarda serbestçe kullanabileceði özkaynaklara sahipse ve alacaðý paylarýn itibarî deðerlerinin top-
lamý esas sermayenin yüzde onunu aþmýyorsa iktisap edebilir.

(2) Þirket sözleþmesinde öngörülen veya mahkeme kararýyla hükme baðlanmýþ bulunan bir þir-
ketten çýkma ya da çýkarma dolayýsýyla, esas sermaye paylarýnýn iktisabý hâlinde, birinci fýkradaki
üst sýnýr yüzde yirmi olarak uygulanýr. Þirket esas sermayesinin yüzde onunu aþan bir tutarda ikti-
sap edilen esas sermaye paylarý iki yýl içinde elden çýkarýlýr veya sermaye azaltýlmasý yoluyla itfa
edilir.

(3) Þirket kendi esas sermaye paylarý için ödediði tutar kadar yedek akçe ayýrýr.
(4) Þirketin iktisap ettiði kendi esas sermaye paylarýndan kaynaklanan oy haklarý ile buna bað-

lý diðer haklar, paylar þirketin elinde bulunduðu sürece donar.
(5) Þirketin, iktisap ettiði kendi esas sermaye paylarýna ait ek ve yan ödeme yükümlülükleri,

söz konusu paylar þirketin elinde bulunduðu sürece istenemez.
(6) Þirketin kendi paylarýný iktisap etmesine iliþkin sýnýrlama ile ilgili hükümler, þirket esas ser-

maye paylarýnýn, þirketin çoðunluðuna sahip bulunduðu yavru þirketlerce iktisabý hâlinde de uygu-
lanýr.

G) Baðlýlýk yükümlülüðü ve rekabet yasaðý
MADDE 613 - (1) Ortaklar, þirket sýrlarýný korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük þirket söz-

leþmesi veya genel kurul kararýyla kaldýrýlamaz.
(2) Ortaklar, þirketin çýkarlarýný zedeleyebilecek davranýþlarda bulunamazlar. Özellikle, kendi-

lerine özel bir menfaat saðlayan ve þirketin amacýna zarar veren iþlemler yapamazlar. Þirket sözleþ-
mesiyle, ortaklarýn, þirketle rekabet eden iþlem ve davranýþlardan kaçýnmak zorunda olduklarý ön-
görülebilir.

(3) Müdürler hakkýnda rekabet yasaðý öngören 626 ncý madde hükümleri saklýdýr.
(4) Geri kalan ortaklarýn tümü yazýlý olarak onay verdikleri takdirde, ortaklar, baðlýlýk yükümü-

ne veya rekabet yasaðýna aykýrý düþen faaliyetlerde bulunabilirler. Esas sözleþme birinci cümledeki
onay yerine ortaklar genel kurulunun onay kararýný öngörebilir.

H) Bilgi alma ve inceleme hakký
MADDE 614 - (1) Her ortak, müdürlerden, þirketin bütün iþleri ve hesaplarý hakkýnda bilgi

vermelerini isteyebilir ve belirli konularda inceleme yapabilir.
(2) Ortaðýn, elde ettiði bilgileri þirketin zararýna olacak þekilde kullanmasý tehlikesi varsa, mü-

dürler, bilgi alýnmasýný ve incelemeyi gerekli ölçüde engelleyebilir; bu konuda ortaðýn baþvurusu
üzerine genel kurul karar verir.

(3) Genel kurul, bilgi alýnmasýný ve incelemeyi haksýz yere engellerse, ortaðýn istemi üzerine
mahkeme bu hususta karar verir. Mahkeme kararý kesindir.

I) Özkaynaklarýn yerini tutan ödünçler
MADDE 615 - (1) Ortaklar veya onlara yakýn kiþiler tarafýndan þirkete verilen ve özkaynakla-

rýn yerini tutan nitelikteki ödünçler, bir sözleþme veya beyan dolayýsýyla sýrada en sonda yer alan-
lar da dâhil olmak üzere diðer tüm alacaklardan sonra gelir.
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(2) Aþaðýdakiler, özkaynaklarýn yerini tutan ödünç niteliðinde sayýlýr;

a) Esas sermayenin ve kanunî yedek akçelerin, aktifler tarafýndan artýk karþýlanamadýðý bir an-
da verilen ödünçler.

b) Ortaklar veya onlara yakýn kiþiler tarafýndan, þirketin finansal durumu itibarýyla özkaynak
koymalarýnýn uygun olduðu bir anda, bunun yerine verilen ödünçler.

(3) Ýflâsýn açýlmasýndan önceki bir yýl içinde, özkaynaklarýn yerini tutar nitelikteki ödünçlerin
geriye ödenmesi amacýyla yapýlan ödemeler, bu ödemelerin alýcýsý tarafýndan geri verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Þirketin Organlarý

A) Genel kurul
I - Yetkiler
MADDE 616 - (1) Genel kurulun devredilemez yetkileri þunlardýr;
a) Þirket sözleþmesinin deðiþtirilmesi.

b) Müdürlerin atanmalarý ve görevden alýnmalarý.

c) Topluluk denetçisi ile iþlem denetçileri de dâhil olmak üzere, denetçilerin atanmalarý ve gö-
revden alýnmalarý.

d) Topluluk yýlsonu finansal tablolarý ile yýllýk faaliyet raporunun onaylanmasý.

e) Yýlsonu finansal tablolarýnýn ve yýllýk faaliyet raporunun onaylanmasý; kâr payý hakkýnda ka-
rar verilmesi; kazanç paylarýnýn belirlenmesi.

f) Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibralarý.

g) Esas sermaye paylarýnýn devirlerinin onaylanmasý.

h) Bir ortaðýn þirketten çýkarýlmasý için mahkemeden istemde bulunulmasý.

ý) Müdürün, þirketin kendi paylarýný iktisabý konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir iktisa-
býn onaylanmasý.

i) Þirketin feshi.

j) Genel kurulun kanun veya þirket sözleþmesi ile yetkilendirildiði ya da müdürlerin genel ku-
rula sunduðu konularda karar verilmesi.

(2) Aþaðýda sayýlanlar, þirket sözleþmesinde öngörüldükleri takdirde genel kurulun devredile-
mez yetkileridir;

a) Þirket sözleþmesi uyarýnca genel kurulun onayýnýn arandýðý hâller ile müdürlerin faaliyetle-
rinin onaylanmasý.

b) Önerilmeye muhatap olma, önalým, geri alým ve alým haklarýnýn kullanýlmasý hakkýnda ka-
rar verilmesi.

c) Esas sermaye paylarý üzerinde rehin hakký kurulmasýna iliþkin onayýn verilmesi.

d) Yan edim yükümlülükleri hakkýnda iç yönetmelik çýkarýlmasý.

e) Þirket sözleþmesinin 613 üncü maddenin dördüncü fýkrasý uyarýnca ortaklarýn onayýný yeter-
li görmemesi hâlinde, müdürlerin ve ortaklarýn þirkete karþý baðlýlýk yükümü veya rekabet yasaðý
ile baðdaþmayan faaliyetlerde bulunabilmelerinin onayý için gereken iznin verilmesi.
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f) Bir ortaðýn þirket sözleþmesinde öngörülen sebeplerden dolayý þirketten çýkarýlmasý.

(3) Tek ortaklý limited þirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortaðýn
genel kurul sýfatýyla alacaðý kararlarýn geçerlilik kazanabilmeleri için yazýlý olmalarý þarttýr.

II - Genel kurulun toplanmasý

1. Çaðrý

MADDE 617 - (1) Genel kurul müdürler tarafýndan toplantýya çaðrýlýr. Olaðan genel kurul top-
lantýsý, her yýl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapýlýr. Þirket sözleþmesi
uyarýnca ve gerektikçe genel kurul olaðanüstü toplantýya çaðrýlýr.

(2) Genel kurul, toplantý gününden en az onbeþ gün önce toplantýya çaðrýlýr. Þirket sözleþmesi
bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kýsaltabilir.

(3) Toplantýya çaðrý, azlýðýn çaðrý ve öneri hakký, gündem, öneriler, çaðrýsýz genel kurul, hazýr-
lýk önlemleri, tutanak, yetkisiz katýlma konularýnda anonim þirketlere iliþkin hükümler, Bakanlýk
temsilcisine iliþkin olanlar hariç, kýyas yoluyla uygulanýr. Her ortak kendisini genel kurulda ortak
olan veya olmayan bir kiþi aracýlýðýyla temsil ettirebilir.

(4) Herhangi bir ortak sözlü görüþme isteminde bulunmadýkça, genel kurul kararlarý, ortaklar-
dan birinin gündem maddesi ile ilgili önerisine diðer ortaklarýn yazýlý onaylarý alýnmak suretiyle de
verilebilir. Ayný önerinin tüm ortaklarýn onayýna sunulmasý kararýn geçerliliði için þarttýr.

2. Oy hakký ve hesaplanmasý

MADDE 618 - (1) Ortaklarýn oy hakký esas sermaye paylarýnýn itibarî deðerine göre hesapla-
nýr. Þirket sözleþmesinde daha yüksek bir tutar öngörülmemiþse her yirmibeþ Türk Lirasý bir oy hak-
ký verir. Ancak þirket sözleþmesi ile birden fazla paya sahip ortaklarýn oy haklarý sýnýrlandýrýlabilir.
Ortak en az bir oy hakkýný haizdir. Þirket sözleþmesinde açýkça düzenlenmiþse yazýlý oy da verile-
bilir.

(2) Þirket sözleþmesi oy hakkýný, itibarî deðerden baðýmsýz olarak her esas sermaye payýna bir
oy hakký düþecek þekilde de belirleyebilir. Bu hâlde en küçük esas sermaye payýnýn itibarî deðeri,
diðer esas sermaye paylarýnýn itibarî deðerleri toplamýnýn onda birinden az olamaz.

(3) Oy hakkýnýn esas sermaye paylarýnýn sayýsýna göre belirlenmesine iliþkin þirket sözleþmesi
hükmü aþaðýdaki hâllerde uygulanmaz;

a) Denetçilerin seçimi.

b) Þirket yönetimi ya da onun bazý bölümlerinin denetimi için özel denetçi seçimi.

c) Sorumluluk davasý açýlmasý hakkýnda karar verilmesi.

3. Oy hakkýndan yoksunluk

MADDE 619 - (1) Herhangi bir þekilde þirket yönetimine katýlmýþ bulunanlar, müdürlerin ib-
ralarýna iliþkin kararlarda oy kullanamazlar.

(2) Þirketin kendi esas sermaye payýný iktisabýna iliþkin kararlarda, esas sermaye payýný devre-
den ortak oy kullanamaz.

(3) Ortaðýn baðlýlýk yükümüne veya rekabet yasaðýna aykýrý faaliyetlerde bulunmasýný onayla-
yan kararlarda ilgili ortak oy kullanamaz.
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III - Karar alma
1. Olaðan karar alma
MADDE 620 - (1) Kanun veya þirket sözleþmesinde aksi öngörülmediði takdirde, seçim ka-

rarlarý dâhil, tüm genel kurul kararlarý, toplantýda temsil edilen oylarýn salt çoðunluðu ile alýnýr.

2. Önemli kararlar
MADDE 621 - (1) Aþaðýdaki genel kurul kararlarý, temsil edilen oylarýn en az üçte ikisinin ve oy

hakký bulunan esas sermayenin tamamýnýn salt çoðunluðunun bir arada bulunmasý hâlinde alýnabilir;

a) Þirket iþletme konusunun deðiþtirilmesi.

b) Oyda imtiyazlý esas sermaye paylarýnýn öngörülmesi.

c) Esas sermaye paylarýnýn devrinin sýnýrlandýrýlmasý, yasaklanmasý ya da kolaylaþtýrýlmasý.

d) Esas sermayenin artýrýlmasý.

e) Rüçhan hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasý ya da kaldýrýlmasý.

f) Þirket merkezinin deðiþtirilmesi.

g) Müdürlerin ve ortaklarýn, baðlýlýk yükümüne veya rekabet yasaðýna aykýrý faaliyette bulun-
malarýna genel kurul tarafýndan onay verilmesi.

h) Bir ortaðýn haklý sebepler dolayýsýyla þirketten çýkarýlmasý için mahkemeye baþvurulmasý ve
bir ortaðýn þirket sözleþmesinde öngörülen sebepten dolayý þirketten çýkarýlmasý.

ý) Þirketin feshi.

(2) Kanunda belli kararlarýn alýnabilmesi için aðýrlaþtýrýlmýþ nisap aranýyorsa, bu nisabý daha da
aðýrlaþtýracak þirket sözleþmesi hükümleri, ancak þirket sözleþmesinde öngörülecek çoðunlukla ka-
bul edilebilir.

IV- Genel kurul kararlarýnýn butlaný ve iptali
MADDE 622 - (1) Bu Kanunun anonim þirket genel kurul kararlarýnýn butlanýna ve iptaline

iliþkin hükümleri, kýyas yoluyla limited þirketlere de uygulanýr.

B) Yönetim ve temsil
I - Müdürler
1. Genel olarak
MADDE 623 - (1) Þirketin yönetimi ve temsili þirket sözleþmesi ile düzenlenir. Þirketin söz-

leþmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sýfatýný taþýyan bir veya birden fazla ortaða veya tüm ortak-
lara ya da üçüncü kiþilere verilebilir. En azýndan bir ortaðýn, þirketi yönetim hakkýnýn ve temsil yet-
kisinin bulunmasý gerekir.

(2) Þirketin müdürlerinden biri bir tüzel kiþi olduðu takdirde, bu kiþi bu görevi tüzel kiþi adýna
yerine getirecek bir gerçek kiþiyi belirler.

(3) Müdürler, kanunla veya þirket sözleþmesi ile genel kurula býrakýlmamýþ bulunan yönetime
iliþkin tüm konularda karar almaya ve bu kararlarý yürütmeye yetkilidirler.

2. Müdürlerin birden fazla olmalarý
MADDE 624 - (1) Þirketin birden fazla müdürünün bulunmasý hâlinde, bunlardan biri, þirketin

ortaðý olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, genel kurul tarafýndan müdürler kurulu baþkaný olarak atanýr.
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(2) Baþkan olan müdür veya tek müdürün bulunmasý hâlinde bu kiþi, genel kurulun toplantýya
çaðrýlmasý ve genel kurul toplantýlarýnýn yürütülmesi konularýnda olduðu gibi, genel kurul baþka
yönde bir karar almadýðý ya da þirket sözleþmesinde farklý bir düzenleme öngörülmediði takdirde,
tüm açýklamalarý ve ilânlarý yapmaya da yetkilidir.

(3) Birden fazla müdürün varlýðý hâlinde, bunlar çoðunlukla karar alýrlar. Eþitlik hâlinde baþ-
kanýn oyu üstün sayýlýr. Þirket sözleþmesi, müdürlerin karar almalarý konusunda deðiþik bir düzen-
leme öngörebilir.

II - Görevler, yetkiler ve yükümlülükler
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler
MADDE 625 - (1) Müdürler, kanunlarýn ve þirket sözleþmesinin genel kurula görev ve yetki

vermediði bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aþaðýdaki görevlerini ve yetkilerini dev-
redemez ve bunlardan vazgeçemezler:

a) Þirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi; bunlar için gerekli talimatlarýn verilmesi.
b) Kanun ve þirket sözleþmesi çerçevesinde þirket yönetim örgütünün belirlenmesi.
c) Þirketin yönetimi için gerekli olduðu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal

plânlamanýn oluþturulmasý.
d) Þirket yönetiminin bazý bölümleri kendilerine devredilmiþ bulunan kiþilerin, kanunlara, þir-

ket sözleþmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi.
e) Küçük limited þirketler hariç, risklerin erken teþhisi ve yönetimi komitesinin kurulmasý.
f) Þirket finansal tablolarýnýn, yýllýk faaliyet raporunun ve gerekli olduðu takdirde topluluk fi-

nansal tablolarýnýn ve yýllýk faaliyet raporunun düzenlenmesi.
g) Genel kurul toplantýsýnýn hazýrlanmasý ve genel kurul kararlarýnýn yürütülmesi.
h) Þirketin borca batýk olmasý hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi.
(2) Þirket sözleþmesinde, müdürün veya müdürlerin;
a) Aldýklarý belirli kararlarý ve
b) Münferit sorunlarý
genel kurulun onayýna sunmalarý gereði öngörülebilir. Genel kurulun onayý müdürlerin sorum-

luluðunu ortadan kaldýrmaz, sýnýrlandýrmaz. Borçlar Kanununun 43 ve 44 üncü madde hükümleri
saklýdýr.

2. Özen ve baðlýlýk yükümü, rekabet yasaðý
MADDE 626 - (1) Müdürler ve yönetimle görevli kiþiler, görevlerini tüm özeni göstererek ye-

rine getirmek ve þirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralý çerçevesinde, gözetmekle yükümlüdürler.
202 ilâ 205 inci madde hükümleri saklýdýr.

(2) Þirket sözleþmesinde aksi öngörülmemiþ veya diðer tüm ortaklar yazýlý olarak izin verme-
miþse, müdürler þirketle rekabet oluþturan bir faaliyette bulunamazlar. Þirket sözleþmesi ortaklarýn
onayý yerine ortaklar genel kurulunun onay kararýný öngörebilir.

(3) Müdürler de, ortaklar için öngörülmüþ bulunan baðlýlýk borcuna tâbidir.
3. Eþit iþlem
MADDE 627 - (1) Müdürler ortaklara eþit þartlar altýnda eþit iþlem yaparlar.
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III - Müdürlerin yerleþim yeri

MADDE 628 - (1) Þirket müdürlerinden en az birinin yerleþim yerinin Türkiye’de bulunmasý
ve bu müdürün þirketi tek baþýna temsile yetkili olmasý gerekir.

(2) Birinci fýkra hükmüne aykýrýlýk belirlendiðinde, ticaret sicili müdürü durumun kanuna uy-
gun hâle getirilmesi için þirkete uygun bir süre verir. Bu süre içinde gereken yapýlmadýðý takdirde,
ticaret sicili müdürü þirketin feshini mahkemeden ister.

IV - Temsil yetkisinin kapsamý, sýnýrlandýrýlmasý

MADDE 629 - (1) Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamýna, yetkinin sýnýrlandýrýlmasýna, im-
zaya yetkili olanlarýn belirlenmesine, imza þekli ile bunlarýn tescil ve ilânýna bu Kanunun anonim
þirketlere iliþkin ilgili hükümleri kýyas yolu ile uygulanýr.

(2) Sözleþmenin yapýlmasý sýrasýnda þirket tek ortak tarafýndan ister temsil edilsin ister edilme-
sin, tek ortaklý limited þirketlerde, bu ortak ile þirket arasýnda yapýlan sözleþmenin geçerli olmasý,
sözleþmenin yazýlý þekilde yapýlmasýna baðlýdýr. Bu zorunluluk, piyasa þartlarýna göre günlük,
önemsiz ve sýradan iþlemlere iliþkin sözleþmelere uygulanmaz.

V - Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alýnmasý ve sýnýrlandýrýlmasý

MADDE 630 - (1) Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir; yönetim hakkýný ve
temsil yetkisini sýnýrlayabilir.

(2) Her ortak, haklý sebeplerin varlýðýnda, yöneticilerin yönetim hakkýnýn ve temsil yetkilerinin
kaldýrýlmasýný veya sýnýrlandýrýlmasýný mahkemeden isteyebilir.

(3) Yöneticinin, özen ve baðlýlýk yükümü ile diðer kanundan ve þirket sözleþmesinden doðan
yükümlülüklerini aðýr bir þekilde ihlâl etmesi veya þirketin iyi yönetimi için gerekli yeteneði kay-
betmesi haklý sebep olarak kabul olunur.

(4) Görevden alýnan yöneticinin tazminat haklarý saklýdýr.

VI - Ticarî mümessiller ve ticarî vekiller

MADDE 631 - (1) Þirket sözleþmesinde baþka þekilde düzenlenmediði takdirde, ticarî mümes-
siller ve ticarî vekiller ancak genel kurul kararý ile atanabilirler; yetkileri genel kurul tarafýndan sý-
nýrlandýrýlabilir.

(2) Müdür veya müdürlerin çoðunluðu, 623 üncü maddenin kapsamýna girmeyen ticarî mümes-
sili veya ticarî vekili her zaman görevden uzaklaþtýrabilir. Bu kiþi genel kurul kararý ile atanmýþsa,
görevden alma ve yetkilerini sýnýrlandýrmak için genel kurul gecikmeksizin toplantýya çaðrýlýr.

VII - Haksýz fiil sorumluluðu

MADDE 632 - (1) Þirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kiþinin, þirkete iliþkin görev-
lerini yerine getirmesi sýrasýnda iþlediði haksýz fiilden þirket sorumludur.

C) Sermaye kaybý ve borca batýklýk

I - Bildirim yükümlülüðü

MADDE 633 - (1) Esas sermayenin kaybý ya da borca batýk olma hâllerinde anonim þirketle-
re iliþkin ilgili hükümler kýyas yoluyla uygulanýr. Ek ödeme yükümlülüðü hakkýndaki hükümler
saklýdýr.
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II - Ýflâsýn bildirilmesi veya ertelenmesi
MADDE 634 - (1) Ýflâsýn bildirilmesi ve ertelenmesine anonim þirket hükümleri uygulanýr.
D) Denetçi
MADDE 635 - (1) Anonim þirketin denetçiye ve iþlem denetçileriyle denetime ve özel deneti-

me iliþkin hükümleri limited þirkete de uygulanýr.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Sona Erme ve Ayrýlma
A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçlarý
MADDE 636 - (1) Limited þirket aþaðýdaki hâllerde sona erer;
a) Þirket sözleþmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleþmesiyle.
b) Genel kurul kararý ile.
c) Ýflâsýn açýlmasý ile.
d) Kanunda öngörülen diðer sona erme hâllerinde.
(2) Uzun süreden beri þirketin kanunen gerekli organlarýndan biri mevcut deðilse veya genel

kurul toplanamýyorsa, ortaklardan veya þirket alacaklýlarýndan birinin þirketin feshini istemesi üze-
rine þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri dinleyerek þirketin
durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler, buna raðmen durum düzeltilmezse,
þirketin feshine karar verir.

(3) Haklý sebeplerin varlýðýnda, her ortak mahkemeden þirketin feshini isteyebilir. Mahkeme,
istem yerine, davacý ortaða payýnýn gerçek deðerinin ödenmesine ve davacý ortaðýn þirketten çýka-
rýlmasýna veya duruma uygun düþen ve kabul edilebilir diðer bir çözüme hükmedebilir.

(4) Fesih davasý açýldýðýnda mahkeme taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir.
(5) Sona ermenin sonuçlarýna anonim þirketlere iliþkin hükümler uygulanýr.
B) Tescil ve ilân
MADDE 637 - (1) Sona erme, iflâstan ve mahkeme kararýndan baþka bir sebepten ileri gelmiþ-

se müdür, birden fazla müdürün bulunmasý hâlinde en az iki müdür, bunu ticaret siciline tescil ve
ilân ettirir.

C) Çýkma ve çýkarýlma
I - Genel olarak
MADDE 638 - (1) Þirket sözleþmesi, ortaklara þirketten çýkma hakkýný tanýyabilir, bu hakkýn

kullanýlmasýný belirli þartlara baðlayabilir.
(2) Her ortak, haklý sebeplerin varlýðýnda þirketten çýkmasýna karar verilmesi için dava açabi-

lir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacýnýn ortaklýktan doðan hak ve borçlarýndan bazý-
larýnýn veya tümünün dondurulmasýna veya davacý ortaðýn durumunun teminat altýna alýnmasý ama-
cýyla diðer önlemlere karar verebilir.

II - Çýkmaya katýlma
MADDE 639 - (1) Ortaklardan biri þirket sözleþmesindeki hükme dayanarak çýkma istediði ve-

ya haklý sebeplerden dolayý çýkma davasý açtýðý takdirde, müdür veya müdürler gecikmeksizin di-
ðer ortaklarý bundan haberdar ederler.
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(2) Diðer ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaþtýðý tarihten itibaren bir ay içinde;

a) Þirket sözleþmesinde öngörülen haklý sebep kendisi yönünden de geçerliyse, kendisinin de
çýkmaya katýlacaðýný müdürlere bildirmek,

b) Açacaðý bir dava ile haklý sebepler dolayýsýyla çýkma davasýna katýlmak,

hakkýna sahiptir.

(3) Çýkan tüm ortaklar, esas sermaye paylarý ile orantýlý olarak, eþit iþleme tâbi tutulurlar.

(4) Þirket sözleþmesindeki hüküm sebebiyle veya haklý bir sebebin varlýðý dolayýsýyla bir orta-
ðýn þirketten çýkarýlmasý hâlinde bu hüküm uygulanmaz.

III - Çýkarma
MADDE 640 - (1) Þirket sözleþmesinde, bir ortaðýn genel kurul kararý ile þirketten çýkarýlabi-

leceði sebepler öngörülebilir.

(2) Çýkarma kararýna karþý ortak, kararýn noter aracýlýðýyla kendisine bildirilmesinden itibaren
üç ay içinde iptal davasý açabilir.

(3) Þirketin istemi üzerine ortaðýn mahkeme kararýyla haklý sebebe dayanýlarak þirketten çýka-
rýlmasý hâli saklýdýr.

IV - Ayrýlma akçesi
1. Ýstem ve tutar
MADDE 641 - (1) Ortak þirketten ayrýldýðý takdirde, esas sermaye payýnýn gerçek deðerine

uyan ayrýlma akçesini istem hakkýný haizdir.

(2) Þirket sözleþmesinde öngörülen ayrýlma hakký dolayýsýyla, þirket sözleþmeleri ayrýlma ak-
çesini farklý bir þekilde düzenleyebilirler.

2. Ödeme
MADDE 642 - (1) Ayrýlma akçesi;
a) Þirket kullanýlabilir bir özkaynak üzerinde tasarruf ediyorsa,

b) Ayrýlan kiþinin esas sermaye paylarý devredilebiliyorsa,

c) Esas sermaye, ilgili hükümlere göre azaltýlmýþsa,

ayrýlma ile muaccel olur.

(2) Ýþlem denetçisi kullanýlabilir özkaynak tutarýný belirler. Bu tutar ayrýlma akçesinin ödenmesi-
ne yetmiyorsa, iþlem denetçisi esas sermayeden ne tutarda indirim yapýlmasý gerektiðini de gösterir.

(3) Ayrýlan ortaðýn ayrýlma akçesinin ödenmeyen kýsmý, þirkete karþý, bütün alacaklýlardan son-
ra gelen bir alacak oluþturur. Bu husus yýllýk raporda kullanýlabilir özkaynak tutarýnýn tespiti ile mu-
accel hâle gelir.

D) Tasfiye
MADDE 643 - (1) Tasfiye usulü ile tasfiyede þirket organlarýnýn yetkileri hakkýnda anonim þir-

ketlere iliþkin hükümler uygulanýr.

E) Uygulanacak hükümler
MADDE 644 - (1) Aþaðýda madde numaralarý bildirilen anonim þirketlere iliþkin hükümler li-

mited þirketlere de uygulanýr.
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a) Belgelerin ve beyanlarýn kanuna aykýrýlýðýna iliþkin 549 uncu; sermaye hakkýnda yanlýþ be-
yanlar ve ödeme yetersizliðinin bilinmesi hakkýnda 550 nci; deðer biçilmesinde yolsuzluða dair 551
inci; kurucularýn, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarýnýn sorumluluðunu
düzenleyen 553 üncü; denetçilerin ve iþlem denetçilerinin sorumluluðuna iliþkin 554 ilâ 561 inci
maddeler.

b) Feshe iliþkin 353 üncü, þirkete karþý borçlanma yasaðýna dair 358 inci maddeler.

c) Yönetim kurulunun kararlarýnýn butlaný hakkýndaki 391 inci ve genel kurul kararlarýnýn but-
lanýna iliþkin 447 ilâ 451 inci maddeler.

d) Limited þirketlere de uygulanan 549 ilâ 551 inci maddelerine aykýrý hareket edenler, 562 nci
maddenin sekizinci ilâ onuncu fýkralarýnda öngörülen cezalarla cezalandýrýlýrlar.

ÜÇÜNCÜ KÝTAP
Kýymetli Evrak
BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Kýymetli evrakýn tanýmý
MADDE 645 - (1) Kýymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunlarýn içerdikleri hak, senetten ayrý

olarak ileri sürülemediði gibi baþkalarýna da devredilemez.

B) Senetten doðan borç
MADDE 646 - (1) Kýymetli evrakýn borçlusu, ancak senedin teslimi karþýlýðýnda ödeme ile yü-

kümlüdür.

(2) Hile veya aðýr kusuru bulunmadýkça borçlu, vade geldiðinde, senedin niteliðine göre ala-
caklý olduðu anlaþýlan kiþiye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur.

C) Kýymetli evrakýn devri
I - Genel þekil
MADDE 647 - (1) Mülkiyet veya sýnýrlý bir aynî hak kurulmasý amacýyla kýymetli evrakýn dev-

ri için her hâlde senet üzerindeki zilyetliðin devri þarttýr.

(2) Bundan baþka emre yazýlý senetlerde ciroya, nama yazýlý senetlerde yazýlý bir devir beyaný-
na da gerek vardýr. Bu beyan kýymetli evrakýn veya ayrý bir kâðýdýn üzerine yazýlabilir.

(3) Kanun veya sözleþme ile baþkalarýnýn, bu arada, özellikle borçlunun da devre katýlmalarý
zorunluluðu öngörülebilir.

II - Ciro
1. Þekil
MADDE 648 - (1) Bütün hâllerde ciro, poliçenin cirosuna iliþkin hükümler uyarýnca yapýlýr.
(2) Devir için ciro ve senedin zilyetliðinin geçirilmesi yeterlidir.

2. Hükümleri
MADDE 649 - (1) Devredilebilen bütün kýymetli evrakýn, senedin içeriðinden veya niteliðin-

den aksi anlaþýlmadýkça, ciro edilmesi ve zilyetliðin geçirilmesiyle cirantanýn haklarý ciro edilene
devrolunur.
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D) Senedin türünün deðiþtirilmesi

MADDE 650 - (1) Nama veya emre yazýlý senet, ancak kendisine hak verdiði ve borç yükle-
diði tüm kiþilerin muvafakatýyla hamile yazýlý senede dönüþtürülebilir. Bu muvafakatýn doðrudan
senet üzerine yazýlmasý gerekir.

(2) Hamile yazýlý senetlerin nama veya emre yazýlý senede dönüþtürülebilmesi hususunda da
ayný kural geçerlidir. Bu son hâlde hak veya borç sahibi kiþilerden birinin muvafakatý bulunmazsa
bu dönüþtürme, ancak dönüþtürmeyi yapan alacaklý ile onun haklarýna doðrudan doðruya halef olan
kiþi arasýnda hüküm ifade eder.

E) Ýptal kararý

I - Þartlarý

MADDE 651 - (1) Kýymetli evrak zayi olduðu takdirde mahkeme tarafýndan iptaline karar ve-
rilebilir.

(2) Kýymetli evrakýn zayi olduðu veya zýyaýn ortaya çýktýðý anda senet üzerinde hak sahibi olan
kiþi, senedin iptaline karar verilmesini isteyebilir.

II - Hükümleri

MADDE 652 - (1) Ýptal kararý üzerine hak sahibi hakkýný senetsiz olarak da ileri sürebilir ve-
ya yeni bir senet düzenlenmesini isteyebilir.

(2) Bunun dýþýnda iptal usulü ve hükümleri hakkýnda, kýymetli evrakýn çeþitli türlerine iliþkin
özel hükümler uygulanýr.

F) Özel hükümler

MADDE 653 - (1) Çeþitli kýymetli evraka iliþkin özel hükümler saklýdýr.

ÝKÝNCÝ KISIM

Nama Yazýlý Senetler

A) Tanýmý

MADDE 654 - (1) Belli bir kiþinin adýna yazýlý olup da onun emrine kaydýný içermeyen ve ka-
nunen de emre yazýlý senetlerden sayýlmayan kýymetli evrak nama yazýlý senet sayýlýr.

B) Alacaklýnýn hakkýný nasýl ispat edeceði

I - Kural olarak

MADDE 655 - (1) Borçlu, ancak senedin hamili bulunan ve senette adý yazýlý olan veya onun
hukukî halefi olduðunu ispat eden kiþilere ödemek zorundadýr.

(2) Bu husus ispat edilmediði hâlde ödemede bulunan borçlu, senedin gerçek sahibi olduðunu
ispat eden bir üçüncü kiþiye karþý borcundan kurtulmuþ olmaz.

II - Eksik nama yazýlý senetler

MADDE 656 - (1) Nama yazýlý senet içinde, senet bedelini her hamiline ödemek hakkýný sak-
lý tutmuþ olan borçlu, alacaklý sýfatýnýn ispat edilmesini aramamýþ olsa da, hamile iyiniyetle yapaca-
ðý ödeme sonucunda borcundan kurtulmuþ olur. Ancak, hamile ödemede bulunmakla yükümlü de-
ðildir. 785 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.
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C) Ýptal kararý
MADDE 657 - (1) Aksine özel hükümler bulunmadýkça nama yazýlý senetler, hamile yazýlý se-

netlere iliþkin hükümlere göre iptal olunur.
(2) Borçlu, senette ilânlarýn sayýsýný azaltmak veya süreleri kýsaltmak suretiyle iptal için daha

basit bir usul öngörebileceði gibi, alacaklý kendisine senedin iptal ve borcun ödendiðini gösteren,
resmen düzenlenmiþ veya usulen onaylanmýþ bir belge verdiði takdirde, senet ibraz edilmeksizin ve
iptaline karar verilmeksizin de geçerli olmak üzere ödemek hakkýný da saklý tutabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Hamile Yazýlý Senetler

A) Tanýmý
MADDE 658 - (1) Senedin metninden veya þeklinden, hamili kim ise o kiþinin hak sahibi sa-

yýlacaðý anlaþýlan her kýymetli evrak, hamile veya hamiline yazýlý senet sayýlýr.
(2) Mahkeme kararýyla ödemeden menedilen borçlunun ödemesi geçerli olmaz.
B) Borçlunun def’ileri
I - Genel olarak
MADDE 659 - (1) Borçlu hamile yazýlý bir senetten doðan alacaða karþý, ancak senedin geçer-

sizliðine iliþkin veya senedin metninden anlaþýlan def’ilerle, alacaklý her kim ise ona karþý þahsen
sahip olduðu def’ileri ileri sürebilir.

(2) Borçlu ile önceki hamillerden biri arasýnda doðrudan doðruya varolan iliþkilere dayanan
def’ilerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hamilin bilerek borçlunun zararýna hareket
etmiþ olmasý hâlinde geçerlidir.

(3) Senedin, borçlunun rýzasý olmaksýzýn tedavüle çýkarýldýðý yolunda bir def’i ileri sürülemez.
II - Hamile yazýlý faiz kuponlarý
MADDE 660 - (1) Borçlu hamile yazýlý faiz kuponlarýndan doðan alacaða karþý ana paranýn

ödendiði def’inde bulunamaz.
(2) Ana paranýn ödenmesi hâlinde, borçlu, ilerde muaccel olup da asýl senetle birlikte kendisi-

ne teslim edilmeyen faiz kuponlarýnýn tutarýný, bu kuponlar hakkýnda geçerli olan zamanaþýmý süre-
si geçinceye kadar alýkoymak hakkýný haizdir; meðerki, teslim edilmeyen kuponlarýn iptaline karar
verilmiþ veya tutarý karþýlýðýnda teminat gösterilmiþ olsun.

C) Ýptal kararý
I - Genel olarak
1. Yetki
MADDE 661 - (1) Pay senetleri, tahviller, intifa senetleri, münferit kuponlar hariç olmak üze-

re, kupon belgeleri, esas kupon belgelerinin yenilenmesine yarayan talonlar gibi hamile yazýlý se-
netlerin iptaline hak sahibinin istemi üzerine mahkemece karar verilir.

(2) Yetkili mahkeme, borçlunun yerleþim yeri veya pay senetleri hakkýnda anonim þirket mer-
kezinin bulunduðu yer asliye ticaret mahkemesidir.

(3) Dilekçe sahibinin senedin zilyedi bulunduðu ve onu zayi ettiði yolundaki iddialarýnýn mah-
kemece inandýrýcý bulunmasý gerekir.
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(4) Bir senet kupon tablosu veya talon içeriyorsa ve hamil yalnýz kupon tablosunu veya talo-
nunu kaybetmiþse, istemin haklý olduðunun ispatý için senedin esas bölümünün ibrazý yeterlidir.

2. Ödeme yasaðý
MADDE 662 - (1) Dilekçe sahibinin istemi üzerine mahkeme, senedin borçlusunu; aksine ha-

reket ettiði takdirde iki defa ödemek zorunda kalacaðýný ihtar ederek bedelini ödemekten yasaklar.
(2) Bir kupon belgesinin iptaline karar vermek gerektiði takdirde, vadeleri dava sýrasýnda do-

lan münferit kuponlar hakkýnda faiz kuponlarýnýn iptaline iliþkin hükümler uygulanýr.
3. Ýlân ile çaðrý, baþvuru süresi
MADDE 663 - (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, senedin zilyedi bulunmuþ ve onu zâyi etmiþ ol-

duðuna dair yaptýðý açýklamalarý inandýrýcý bulursa, belli olmayan hamili ilân yoluyla, senedi belirli
bir süre içinde ibraz etmeye çaðýrýr ve aksi takdirde senedin iptaline karar verileceðini ihtar eder. Sü-
renin en az altý ay olarak belirlenmesi gerekir; bu süre ilk ilân gününden itibaren iþlemeye baþlar.

4. Ýlân þekli
MADDE 664 - (1) Senedin ibrazýna iliþkin ilânýn 35 inci maddede yazýlý gazetede üç defa ya-

pýlmasý gerekir.
(2) Mahkeme gerek gördüðü takdirde, ayrýca uygun göreceði diðer þekillerde de ilânlar yapýl-

masýna karar verebilir.
5. Hükümleri
a) Senedin ibrazý hâlinde
MADDE 665 - (1) Ýptali istenen senet ibraz edilirse, mahkeme, dilekçe sahibine senedin iade-

si davasý açmasý için bir süre belirler.
(2) Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mahkeme, senedi geri verir ve ödeme yasaðý-

ný kaldýrýr.
b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde
MADDE 666 - (1) Mahkeme, belirlenen süre içinde ibraz edilmeyen senedin iptaline karar ve-

rir veya gerekli görürse baþka önlemler de alabilir.
(2) Hamile yazýlý bir senedin iptali hakkýndaki karar, derhal 35 inci maddede yazýlý gazeteyle

ve mahkeme gerek görürse baþka araçlarla da ilân edilir.
(3) Ýptal kararý üzerine dilekçe sahibi, gideri kendisine ait olmak üzere yeni bir senet düzenlen-

mesini veya muaccel borcun ifasýný istemek hakkýný haizdir.
II - Kuponlarda usul
MADDE 667 - (1) Münferit kuponlarýn zýyaý hâlinde hak sahibinin istemi üzerine, mahkeme,

bedelin vadesinde, vade dolmuþsa derhal mahkemeye yatýrýlmasýna karar verir.
(2) Üç yýl geçtikten sonra hiçbir hak sahibi baþvurmaz ve vadenin dolmasýndan itibaren üç yýl

geçmiþ olursa, mahkeme kararýyla bedel dilekçe sahibine verilir.
III - Banknotlarda ve buna benzer kâðýtlarda usul
MADDE 668 - (1) Banknot ve büyük miktarda çýkarýlýp görüldüðünde ödenmesi gereken ve

para yerine ödeme aracý olarak kullanýlan ve belirli bedelleri yazýlý olan diðer hamile yazýlý senet-
lerin iptaline karar verilemez.
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(2) Devlet tarafýndan çýkarýlmýþ olan tahvillere iliþkin özel hükümler saklýdýr.
D) Ýpotekli borç senedi ve irat senedi
MADDE 669 - (1) Hamile yazýlý olan ipotekli borç senediyle irat senedine iliþkin özel hüküm-

ler saklýdýr.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kambiyo Senetleri

A) Borçlanma ehliyeti
MADDE 670 - (1) Sözleþme ile borçlanmaya ehil olan kiþi; kambiyo senetleri ile borçlanma-

ya da ehildir.
BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Poliçe
BÝRÝNCÝ AYIRIM

Poliçenin Düzenlenmesi ve Þekli
A) Þekil
I - Unsurlarý
1. Genel olarak
MADDE 671 - (1) Poliçe;
a) Senet metninde “poliçe” kelimesini, senet Türkçeden baþka bir dille yazýlmýþsa, o dilde po-

liçe karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi,
b) Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayýtsýz ve þartsýz havaleyi,
c) Ödeyecek olan kiþinin, “muhatabýn” adýný,
d) Vadeyi,
e) Ödeme yerini,
f) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adýný,
g) Düzenlenme tarihini ve yerini,
h) Düzenleyenin imzasýný
içerir.
2. Unsurlarýn bulunmamasý
MADDE 672 - (1) 671 inci maddede yazýlý unsurlardan birini içermeyen senet ikinci ilâ dör-

düncü fýkralarda yazýlý hâller dýþýnda poliçe sayýlmaz.
(2) Vadesi gösterilmeyen poliçenin görüldüðünde ödenmesi þart edilmiþ sayýlýr.
(3) Ayrýca belirtilmiþ olmadýkça muhatabýn adý yanýnda gösterilen yer, ödeme yeri ve ayný za-

manda da muhatabýn yerleþim yeri sayýlýr.
(4) Düzenlenme yeri gösterilmeyen poliçe, düzenleyenin adý yanýnda gösterilen yerde düzen-

lenmiþ sayýlýr.
II - Münferit unsurlar
1. Düzenleyenin ayný zamanda muhatap veya emrine ödenecek kiþi olmasý
MADDE 673 - (1) Poliçe bizzat düzenleyenin emrine yazýlý olabileceði gibi, bizzat düzenle-

yen üzerine veya bir üçüncü kiþi hesabýna da düzenlenebilir.
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2. Adresli ve yerleþim yerli poliçe

MADDE 674 - (1) Poliçe, bir üçüncü kiþinin nezdinde, muhatabýn yerleþim yerinde veya baþ-
ka bir yerde ödenmek üzere düzenlenebilir.

3. Faiz þartý

MADDE 675 - (1) Görüldüðünde veya görüldüðünden belirli bir süre sonra ödenmesi þart ký-
lýnan bir poliçeye, düzenleyen tarafýndan faiz þartý konulabilir. Diðer poliçelerde böyle bir faiz þar-
tý yazýlmamýþ sayýlýr.

(2) Faiz oranýnýn poliçede gösterilmesi gerekir; gösterilmemiþ ise faiz þartý yazýlmamýþ sayýlýr.

(3) Baþka bir gün belirtilmemiþse, faiz, poliçenin düzenlenme gününden itibaren iþler.

4. Poliçe bedelinin çeþitli þekillerde gösterilmesi

MADDE 676 - (1) Poliçe bedeli hem yazý hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasýnda fark
bulunursa, yazý ile gösterilen bedel üstün tutulur.

(2) Poliçe bedeli yalnýz yazýyla veya yalnýz rakamla birden çok gösterilmiþ olup da bedeller
arasýnda fark bulunursa, en az olan bedel geçerli sayýlýr.

B) Ýmza edenlerin sorumluluðu

I - Geçerli olmayan imzalarýn bulunmasý

MADDE 677 - (1) Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil olmayan kiþilerin imzasýný, sahte im-
zalarý, hayali kiþilerin imzalarýný veya imzalayan ya da adlarýna imzalanmýþ olan kiþileri herhangi
bir sebeple baðlamayan imzalarý içerirse, diðer imzalarýn geçerliliði bundan etkilenmez.

II - Yetkisiz imza

MADDE 678 - (1) Temsile yetkili olmadýðý hâlde bir kiþinin temsilcisi sýfatýyla bir poliçeye
imzasýný koyan kiþi, o poliçeden dolayý bizzat sorumludur; bu poliçeyi ödediði takdirde, temsil
olunduðu kabul edilen kiþinin haiz olabileceði haklara sahip olur. Yetkisini aþan temsilci için de hü-
küm böyledir.

III - Düzenleyenin sorumluluðu

MADDE 679 - (1) Düzenleyen, poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden sorum-
ludur. Düzenleyen, kabul edilmeme hâlinde sorumlu olmayacaðýný þart edebilirse de, ödenmemeden
sorumlu olmayacaðýna iliþkin kayýtlar yazýlmamýþ sayýlýr.

IV - Açýk poliçe

MADDE 680 - (1) Tedavüle çýkarýlýrken tamamen doldurulmamýþ bulunan bir poliçe, aradaki
anlaþmalara aykýrý bir þekilde doldurulursa, bu anlaþmalara uyulmadýðý iddiasý, hamile karþý ileri sü-
rülemez; meðerki, hamil poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiþ veya iktisap sýrasýnda kendisine aðýr bir
kusur isnadý mümkün bulunmuþ olsun.

ÝKÝNCÝ AYIRIM

Ciro

A) Poliçenin devredilmesi

MADDE 681 - (1) Her poliçe açýkça emre yazýlý olmasa da, ciro ve zilyetliðin geçirilmesi yo-
luyla devredilebilir.
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(2) Düzenleyen poliçeye, “emre yazýlý deðildir” ibaresini veya ayný anlamý ifade eden bir kay-
dý koymuþsa, poliçe ancak alacaðýn temliki yoluyla devrolunabilir ve bu devir alacaðýn temlikinin
hukukî sonuçlarýný doðurur.

(3) Ciro, poliçeyi kabul etmiþ olsun veya olmasýn muhataba, düzenleyene veya poliçeyle borç
altýna girmiþ olanlardan herhangi birine yapýlabilir. Bu kimseler poliçeyi yeniden ciro edebilirler.

B) Ciro
I - Kayýtsýz, þartsýz olmasý
MADDE 682 - (1) Cironun kayýtsýz ve þartsýz olmasý gerekir. Cironun baðlý tutulduðu her þart

yazýlmamýþ sayýlýr.

(2) Kýsmî ciro batýldýr.

(3) Hamiline ciro beyaz ciro hükmündedir.

II - Cironun þekli
MADDE 683 - (1) Cironun poliçe veya poliçeye baðlý olan ve “alonj” denilen bir kâðýt üzeri-

ne yazýlmasý ve ciranta tarafýndan imzalanmasý gerekir.

(2) Lehine ciro yapýlan kiþinin ciroda gösterilmesine gerek olmadýðý gibi, ciro, cirantanýn sa-
dece imzasýndan ibaret olabilir. Bu þekildeki cirolara “beyaz ciro” denir. Beyaz cironun poliçenin
arkasýna veya alonj üzerine yazýlmasý gerekir.

III - Cironun hükümleri
1. Devir iþlevi
MADDE 684 - (1) Ciro ve zilyetliðin geçirilmesi ile poliçeden doðan bütün haklar devrolunur.
(2) Ciro beyaz ciro ise hamil;

a) Ciroyu kendi adýna veya diðer bir kiþi adýna doldurabilir;

b) Poliçeyi yeniden beyaz olarak veya diðer belirli bir kiþiye tekrar ciro edebilir;

c) Beyaz ciroyu doldurmaksýzýn ve poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi baþka bir kiþiye ve-
rebilir.

2. Teminat iþlevi
MADDE 685 - (1) Aksi þart edilmedikçe, ciranta poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenme-

mesinden sorumludur.

(2) Ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir; bu hâlde, senet sonradan kendileri-
ne ciro edilmiþ olan kiþilere karþý sorumlu olmaz.

3. Hamilin hak sahipliði
MADDE 686 - (1) Bir poliçeyi elinde bulunduran kiþi, son ciro beyaz ciro olsa da kendi hak-

ký müteselsil ve birbirine baðlý cirolardan anlaþýldýðý takdirde, yetkili hamil sayýlýr. Çizilmiþ cirolar
bu hususta yazýlmamýþ hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diðer bir ciro izlerse son ciroyu imzalayan
kiþi, poliçeyi beyaz ciro ile iktisap etmiþ sayýlýr.

(2) Poliçe herhangi bir suretle hamilin elinden çýkmýþ bulunursa, birinci fýkrada yazýlý hüküm-
lere göre hakký anlaþýlan yeni hamil, ancak poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiþ olduðu veya iktisabýn-
da aðýr bir kusur bulunduðu takdirde o poliçeyi geri vermekle yükümlüdür.
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IV - Def’iler
MADDE 687 - (1) Poliçeden dolayý kendisine baþvurulan kiþi, düzenleyen veya önceki hamil-

lerden biriyle kendi arasýnda doðrudan doðruya varolan iliþkilere dayanan def’ileri baþvuran hami-
le karþý ileri süremez; meðerki, hamil, poliçeyi iktisap ederken bile bile borçlunun zararýna hareket
etmiþ olsun.

(2) Alacaðýn temliki yoluyla yapýlan devirlere iliþkin hükümler saklýdýr.
V - Cironun çeþitleri
1. Tahsil cirosu
MADDE 688 - (1) Ciro, “bedeli tahsil içindir”, “vekâleten” veya bedelin baþkasý adýna kabul

edileceðini belirten bir þerhi ya da sadece vekil etmeyi ifade eden bir kaydý içerirse, hamil, poliçe-
den doðan bütün haklarý kullanabilir; fakat o poliçeyi ancak tahsil cirosu ile tekrar ciro edebilir.

(2) Poliçeden sorumlu olanlar, bu hâlde, ancak cirantaya karþý ileri sürebilecekleri def’ileri ha-
mile karþý dermeyan edebilirler.

(3) Tahsil cirosunun içerdiði yetki, bu yetkiyi verenin ölümü ile sona ermeyeceði gibi, onun
medenî haklarý kullanma ehliyetini kaybetmesiyle de ortadan kalkmaz.

2. Rehin cirosu
MADDE 689 - (1) Ciro, “bedeli teminattýr”, “bedeli rehindir” ibaresini veya rehnetmeyi belir-

ten diðer herhangi bir kaydý içerirse, hamil, poliçeden doðan bütün haklarý kullanabilir; fakat ken-
disi tarafýndan yapýlan bir ciro ancak tahsil cirosu hükmündedir.

(2) Poliçeden sorumlu olanlar, kendileriyle ciranta arasýnda doðrudan doðruya varolan iliþkile-
re dayanan def’ileri hamile karþý ileri süremezler; meðerki, hamil poliçeyi iktisap ederken bile bile
borçlunun zararýna hareket etmiþ olsun.

3. Vadeden sonraki ciro
MADDE 690 - (1) Vadenin geçmesinden sonra yapýlan ciro, vadeden önce yapýlan bir cironun

hükümlerini doðurur; ancak, ödenmeme protestosundan veya bu protestonun düzenlenmesi için ön-
görülmüþ sürenin geçmesinden sonra yapýlan ciro, sadece alacaðýn temliki hükümlerini doðurur.

(2) Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro protestonun düzenlenmesi için öngörülen süre-
nin geçmesinden önce yapýlmýþ sayýlýr.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Kabul ve Aval

A) Kabule arz
I - Kural
MADDE 691 - (1) Poliçe vadeye kadar hamil veya poliçeyi elinde bulunduran herkes tarafýn-

dan muhatabýn yerleþim yerinde onun kabulüne arzolunabilir.
II - Kabule arz þartý ve yasaðý
MADDE 692 - (1) Düzenleyen, bir süre belirleyerek veya belirlemeden poliçenin kabule arze-

dilmesini þart koþabilir.
(2) Düzenleyen, üçüncü bir kiþinin yerleþim yerinde veya muhatabýn yerleþim yerinden baþka

bir yerde ya da görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçeler hariç olmak üzere, po-
liçenin kabule arzýný menettiðini poliçeye yazabilir.
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(3) Düzenleyen, poliçenin belirli bir tarihten önce kabule arzedilmemesini de þart koþabilir.
(4) Düzenleyen, poliçenin kabule arzýný menetmiþ olmadýkça, bir süre koyarak veya koymaya-

rak, her ciranta poliçenin kabule arzýný þart koþabilir.
III - Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde
MADDE 693 - (1) Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi þart kýlýnan poliçelerin, düzen-

lenme gününden itibaren bir yýl içinde kabule arzedilmesi gerekir.
(2) Düzenleyen bu süreyi kýsaltabileceði gibi, daha uzun bir süre de þart koþabilir.
(3) Cirantalar kabule arz sürelerini kýsaltabilirler.
IV - Bir daha kabule arz
MADDE 694 - (1) Muhatap, poliçenin, kendisine arz edildiði günü izleyen günde bir daha ib-

razýný isteyebilir. Ýlgililer, bu istemin yerine getirilmediðini, ancak bu istem protestoya yazýlmýþsa
ileri sürebilirler.

(2) Hamil, kabule arz edilen poliçeyi muhataba býrakmak zorunda deðildir.
B) Kabul
I - Þekli
1. Genel olarak
MADDE 695 - (1) Kabul beyaný poliçe üzerine yazýlýr ve “kabul edilmiþtir” veya buna eþ an-

lamlý baþka bir ibareyle ifade edilir ve muhatap tarafýndan imzalanýr. Muhatabýn, poliçenin ön yü-
züne yalnýz imzasýný koymasý kabul hükmündedir.

(2) Poliçenin, görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi þart edilmiþ olduðu veya özel bir þart
gereðince belirli bir süre içinde kabule arzedilmesi gerektiði takdirde, hamil ibraz günü tarihinin
atýlmasýný istemedikçe, kabul hangi gün gerçekleþmiþse poliçeye o günün tarihi atýlýr. Tarih atýlma-
mýþ olduðu takdirde, hamil cirantalarla düzenleyene karþý baþvurma haklarýný koruyabilmek için bu
eksikliði zamanýnda düzenlenecek bir protesto ile tespit ettirmek zorundadýr.

2. Kabulün sýnýrlandýrýlmasý
MADDE 696 - (1) Kabul, kayýtsýz þartsýz olmalýdýr; fakat muhatap kabulü poliçe bedelinin bir

kýsmý ile sýnýrlayabilir.
(2) Kabul beyaný, bundan baþka noktalarda poliçe içeriðinden farklý olursa, poliçe kabul edil-

memiþ sayýlýr. Bununla beraber kabul eden, kabul beyanýndaki þartlar çerçevesinde sorumludur.
3. Adresli ve yerleþim yerli poliçe
MADDE 697 - (1) Düzenleyen, poliçede, ödemenin nezdinde yapýlacaðý bir üçüncü kiþiyi gös-

termeksizin, muhatabýn yerleþim yerinden baþka bir yeri ödeme yeri olarak beyan etmiþse, muhatap
kabul þerhinde bir üçüncü kiþiyi gösterebilir. Aksi takdirde, muhatap, ödeme yerinde poliçeyi biz-
zat ödemeyi taahhüt etmiþ sayýlýr.

(2) Poliçenin bizzat muhatabýn nezdinde ödenmesi þart kýlýnmýþsa, muhatap, kabul þerhinde
ödemenin yapýlacaðý yer olmak üzere, ödeme yerinde bulunan bir adresi gösterebilir.

II - Hükümleri
1. Genel olarak
MADDE 698 - (1) Muhatap, poliçeyi kabul etmekle bedelini vadede ödemeyi taahhüt etmiþ olur.
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(2) Ödememe hâlinde hamil, düzenleyen dahi olsa, poliçeden dolayý 725 ve 726 ncý maddeler
gereðince istenebilecek her þeyi kabul edenden doðrudan doðruya isteme hakkýný haizdir.

2. Kabul þerhinin çizilmesi

MADDE 699 - (1) Muhatap poliçe üzerindeki kabul þerhini poliçeyi geri vermeden önce çiz-
miþ olursa kabulden kaçýnmýþ sayýlýr. Kabul þerhinin, poliçenin geri verilmesinden önce çizilmiþ ol-
duðu, aksi ispatlanýncaya kadar karinedir.

(2) Bununla beraber, muhatap hamile veya poliçede imzasý bulunan bir kiþiye poliçeyi kabul
ettiðini yazý ile bildirmiþse, bunlara karþý kabul beyaný çerçevesinde sorumlu olur.

C) Aval

I - Aval verenler

MADDE 700 - (1) Poliçede bedelin ödenmesi, aval suretiyle tamamen veya kýsmen teminat al-
týna alýnabilir.

(2) Bu teminat, üçüncü bir kiþi veya poliçede imzasý bulunan bir kiþi tarafýndan da verilebilir.

II - Þekil

MADDE 701 - (1) Aval þerhi, poliçe veya alonj üzerine yazýlýr.

(2) Aval “aval içindir” veya bununla eþ anlamlý baþka bir ibareyle ifade edilir ve aval veren ki-
þi tarafýndan imzalanýr.

(3) Muhatabýn veya düzenleyenin imzalarý hariç olmak üzere, poliçenin yüzüne atýlan her im-
za aval þerhi sayýlýr.

(4) Kimin için verildiði belirtilmemiþse aval, düzenleyici için verilmiþ sayýlýr.

III - Hükümler

MADDE 702 - (1) Aval veren kiþi, kimin için taahhüt altýna girmiþse aynen onun gibi sorum-
lu olur.

(2) Aval veren kiþinin teminat altýna aldýðý borç, þekle ait noksandan baþka bir sebepten dola-
yý batýl olsa da aval verenin taahhüdü geçerlidir.

(3) Aval veren kiþi, poliçe bedelini ödediði takdirde, poliçeden dolayý lehine taahhüt altýna gir-
miþ olduðu kiþiye ve ona, poliçe gereðince sorumlu olan kiþilere karþý poliçeden doðan haklarýný ik-
tisap eder.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Ödeme

A) Vade

I - Vadenin belirlenmesi

1. Genel olarak

MADDE 703 - (1) Bir poliçe;

a) Görüldüðünde;

b) Görüldükten belirli bir süre sonra;

c) Düzenlenme gününden belirli bir süre sonra;
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d) Belirli bir günde

ödenmek üzere düzenlenebilir.

(2) Vadesi baþka þekilde yazýlan veya birbirini takip eden çeþitli vadeleri gösteren poliçeler ba-
týldýr.

2. Görüldüðünde ödenecek poliçe

MADDE 704 - (1) Görüldüðünde ödenmek üzere düzenlenen poliçe ibrazýnda ödenir. Böyle
bir poliçenin düzenlenme gününden itibaren bir yýl içinde ödenmesi için ibrazý gerekir. Düzenleyen
bu süreyi kýsaltabileceði gibi, daha uzun bir süre de belirleyebilir. Ýbraz süreleri cirantalar tarafýn-
dan kýsaltýlabilir.

(2) Düzenleyen, görüldüðünde ödenecek bir poliçenin belirli bir günden önce ödenmek üzere
ibraz edilmeyeceði hakkýnda þart koyabilir. Bu takdirde ibraz süresi o tarihten baþlar.

3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe

MADDE 705 - (1) Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek bir poliçenin vadesi, kabul þer-
hinde yazýlý tarihe veya protesto tarihine göre belirlenir.

(2) Kabul þerhinde tarih gösterilmemiþ ve protesto da çekilmemiþ olursa poliçe, kabul eden
hakkýnda, kabule ibraz için öngörülmüþ bulunan sürenin son günü kabul edilmiþ sayýlýr.

II - Sürelerin hesabý

1. Genel olarak

MADDE 706 - (1) Düzenlenme gününden veya görüldükten bir veya birkaç ay sonra ödenmek
üzere düzenlenen bir poliçenin vadesi, ödemenin yapýlmasý gereken ayýn o günün karþýlýðý olan gü-
nünde gelmiþ olur. Karþýlýðý olan gün bulunmadýðý takdirde vade o ayýn son günü gelmiþ olur.

(2) Bir poliçe, düzenlenme gününden veya görüldükten bir buçuk ay veya birkaç ay veya ya-
rým ay sonra ödenmek üzere düzenlendiði takdirde, ilk önce tam aylar hesap edilir.

(3) Vade olarak bir ayýn baþý, ortasý veya sonu gösterilmiþse, bunlardan ayýn birinci, onbeþinci
ve sonuncu günleri anlaþýlýr.

(4) “Sekiz gün” veya “onbeþ gün” ibarelerinden bir veya iki hafta deðil, gerçek olarak sekiz ve-
ya onbeþ günlük bir süre anlaþýlýr.

(5) “Yarým ay” ibaresi onbeþ günlük bir süreyi ifade eder.

2. Takvimlerin çatýþmasý

MADDE 707 - (1) Belirli bir günde ödenecek bir poliçenin düzenlenme yeri ile ödeme yeri
arasýnda takvim farký bulunduðu takdirde, vade, ödeme yerinin takvimine göre belirlenmiþ sayý-
lýr.

(2) Takvimleri farklý olan iki yer arasýnda düzenlenen bir poliçe, düzenlenme gününden belir-
li bir süre sonra ödenecekse, düzenlenme günü, ödeme yerindeki takvim gününe dönüþtürülmek su-
retiyle vade hesap edilir.

(3) Poliçelerin ibraz sürelerinin hesabýnda da birinci ve ikinci fýkra hükümleri uygulanýr.

(4) Poliçedeki bir kayýttan veya poliçenin içeriðinden, amacýn baþka olduðu anlaþýlýrsa, bu
madde hükümleri uygulanmaz.
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B) Ödeme
I - Ýbraz
MADDE 708 - (1) Belirli bir günde veya düzenlenme gününden ya da görüldükten belirli bir

süre sonra ödenecek bir poliçenin hamili, poliçeyi ödeme gününde veya onu izleyen iki iþ günü için-
de ödenmek üzere ibraz etmelidir.

(2) Poliçenin bir takas odasýna ibrazý, ödeme için ibraz yerine geçer.
II - Makbuz istemek hakký
MADDE 709 - (1) Muhatap poliçeyi öderken hamil tarafýndan bir ibra þerhi yazýlarak poliçe-

nin kendisine verilmesini isteyebilir.
(2) Hamil kýsmî ödemeyi reddedemez.
(3) Kýsmî ödeme hâlinde muhatap bu ödemenin poliçe üzerine yazýlmasýný ve kendisine bir

makbuz verilmesini isteyebilir.
III - Vadeden önce ve vadesinde ödeme
MADDE 710 - (1) Poliçenin hamili, vadeden önce ödemeyi kabulle yükümlü deðildir.
(2) Vadeden önce ödeyen muhatap, bundan doðacak tehlike kendisine ait olmak üzere hareket

etmiþ olur.
(3) Hile veya aðýr bir kusuru bulunmadýkça poliçeyi vadesinde ödeyen kiþi borcundan kurtu-

lur. Ödeyen kiþi, cirolar arasýnda düzenli bir teselsülün bulunup bulunmadýðýný incelemekle yüküm-
lü ise de cirantalarýn imzalarýnýn geçerliliðini araþtýrmak zorunda deðildir.

IV - Yabancý ülke parasý ile ödeme
MADDE 711 - (1) Poliçenin, ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödeneceði þart koþul-

duðu takdirde, bedeli, vade günündeki deðerine göre o ülke parasýyla ödenebilir. Borçlu, ödemede
geciktiði takdirde, hamil poliçe bedelinin dilerse vade günündeki, dilerse ödeme günündeki kura
göre ülke parasýna dönüþtürülerek ödenmesini isteyebilir.

(2) Kanunî rayici olmayan paranýn deðeri, ödeme yerindeki ticarî teamüllere göre belirlenir.
Bununla beraber, düzenleyen, ödenecek paranýn poliçede yazýlý belirli bir rayice göre hesap edilme-
sini þart edebilir.

(3) Düzenleyen, ödemenin belirli bir para ile yapýlmasýný, (aynen ödemeyi) þart koþmuþ ise bi-
rinci ve ikinci fýkra hükümleri uygulanmaz.

(4) Poliçe bedeli, düzenlenme ve ödeme yeri olan ülkelerde ayný adý taþýyan, fakat deðerleri bir-
birinden farklý olan para ile gösterildiði takdirde ödeme yerindeki para kastedilmiþ sayýlýr.

V - Tevdi
MADDE 712 - (1) Bir poliçe 708 inci maddede öngörülen süre içinde ödeme için ibraz edilmedi-

ði takdirde borçlu, gideri ve riski hamile ait olmak üzere poliçenin bedelini bir bankaya tevdi edebilir.
BEÞÝNCÝ AYIRIM

Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Baþvurma Haklarý
A) Baþvurma hakký
I - Genel olarak
MADDE 713 - (1) Vadede poliçe ödenmemiþse hamil, cirantalara, düzenleyene ve poliçe do-

layýsýyla taahhüt altýna girmiþ olan diðer kiþilere baþvurabilir.
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(2) Hamil;
a) Kabulden tamamen veya kýsmen kaçýnýlmýþ;
b) Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn, muhatap iflâs etmiþ veya bir ilâmla ispatlanmamýþ olsa

da sadece ödemelerini tatil etmiþ veya aleyhindeki herhangi bir icra takibi semeresiz kalmýþ veya
c) Kabul için arz edilmesi menedilen bir poliçenin düzenleyeni iflâs etmiþ;
olursa vadenin gelmesinden önce de ayný baþvurma hakkýný haizdir.
II - Protesto
1. Süreler ve þartlarý
MADDE 714 - (1) Kabul etmemenin veya ödememenin, kabul etmeme veya ödememe protes-

tosu denilen resmî bir belge ile belirlenmesi zorunludur.
(2) Kabul etmeme protestosunun, kabule arz için belirli olan süre içinde çekilmesi gerekir. 694

üncü maddenin birinci fýkrasýnda gösterilen hâlde poliçenin ilk arzý vadenin son gününde olmuþsa,
protesto o günün ertesi günü de çekilebilir.

(3) Belirli bir günde veya düzenlenme gününden ya da görüldükten belirli bir süre sonra öden-
mesi þartýný içeren bir poliçeden dolayý çekilecek ödememe protestosunun, ödeme gününü izleyen
iki iþ günü içinde çekilmesi zorunludur. Görüldüðünde ödenmesi þart olan bir poliçeden dolayý çe-
kilecek ödememe protestosu, ikinci fýkrada kabul etmeme protestosu için gösterilen süreler içinde
çekilir.

(4) Kabul etmeme protestosu çekilmiþ olmasý hâlinde ödeme için poliçeyi ibraz etmeye gerek
olmadýðý gibi, ödememe protestosu çekmeye de ihtiyaç yoktur.

(5) Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn, muhatap ödemelerini tatil etmiþ veya aleyhindeki her-
hangi bir icra takibi semeresiz kalmýþ ise, hamil baþvurma haklarýný ancak poliçenin ödenmesi için
muhataba ibrazýndan ve protestonun çekilmesinden sonra kullanabilir.

(6) Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn, muhatap veya kabul için arz edilmesi menedilen bir po-
liçenin düzenleyeni iflâs etmiþse, iflâs ilâmýnýn ibrazý, baþvurma hakkýnýn kullanýlmasý için yeterlidir.

2. Þekli
a) Noterlikçe düzenlenmesi
MADDE 715 - (1) Protestonun 716 ncý maddede belirtilen þekil ve surette noterlikçe düzen-

lenmesi gerekir.
b) Ýçindekiler
MADDE 716 - (1) Protesto;
a) Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kiþilerin adlarýný veya ticaret unvanlarýný;
b) Kendisine protesto çekilen kiþinin, poliçeden doðan taahhüdünü yerine getirmeye davet

edildiði hâlde, taahhüdünü ifa etmemiþ, kendisi bulunamamýþ veya ticaret yerinin ya da konutunun
belirlenememiþ olduðuna iliþkin bir þerhi;

c) Sözü geçen davetin yapýldýðý veya davet teþebbüsünün sonuçsuz kaldýðý yer ve güne ait bir
þerhi ve

d) Protestoyu düzenleyen noterin imzasýný
içerir.
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(2) Kýsmî ödeme protestoda belirtilir.
(3) Kabul için kendisine bir poliçe ibraz edilmiþ olan muhatap, poliçenin ertesi günü tekrar ib-

razýný istemiþ ise bu durum da protestoya yazýlýr.
c) Protesto belgesi
MADDE 717 - (1) Protesto ayrý bir belge hâlinde düzenlenerek poliçeye baðlanýr.
(2) Protesto, ayný poliçenin çeþitli nüshalarý veya poliçenin aslý ile bir sureti ibraz edilerek dü-

zenlenmiþ ise protestoyu bu nüshalardan birine veya asýl senede baðlamak yeterlidir.
(3) Diðer nüshalara veya surete, protestonun kalan nüshalarýndan birine veya poliçenin aslýna

baðlanmýþ bulunduðu kaydolunur.
d) Kýsmî kabul hâlinde
MADDE 718 - (1) Kabul, poliçedeki bedelin bir kýsmýna özgülenmiþ bulunup da, bu yüzden

protesto düzenlenirse poliçenin bir sureti çýkarýlarak protesto bu suret üzerine yazýlýr.
e) Birden fazla kiþiye karþý düzenlenen protesto
MADDE 719 - (1) Poliçeye iliþkin bir edimin birden fazla yükümlü tarafýndan ifasýnýn isten-

mesi zorunlu ise, tek protesto belgesi düzenlenir.
3. Saklama yükümü
MADDE 720 - (1) Protestoyu düzenleyen noter poliçenin bir suretini protesto belgesi ile bir-

likte saklamakla yükümlüdür.
4. Sakat protesto
MADDE 721 - (1) Noter tarafýndan imza edilen protesto kanuna uygun olarak düzenlenmedi-

ði veya içindeki kayýtlar yanlýþ olduðu takdirde de geçerlidir.
(2) Noter hakkýnda disiplin hükümleri saklýdýr.
5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller
MADDE 722 - (1) Düzenleyen, ciranta veya aval veren kiþi, senet üzerine “gidersiz”, “protes-

tosuz” kayýtlarýný ya da bunlara eþ anlamlý diðer herhangi bir ibareyi yazýp imzalayarak, hamili baþ-
vurma hakkýný kullanmak için kabul etmeme veya ödememe protestosu düzenleme yükümünden
kurtarabilir.

(2) Bu kayýt, hamili, poliçeyi süresinde ibraz etmek ve gereken ihbarlarý yapmak yükümlülük-
lerinden kurtarmaz. Sürelere uyulmadýðýný ispat, bunu hamile karþý ileri süren kiþiye düþer.

(3) Bu kayýt poliçeyi düzenleyen tarafýndan yazýlmýþ ise, poliçeden dolayý borç altýna girmiþ
olanlarýn hepsi hakkýnda geçerli olur; bir ciranta veya aval veren kiþi tarafýndan yazýldýðý takdirde,
hüküm yalnýz ona uygulanýr. Düzenleyen tarafýndan yazýlan kayda raðmen hamil yine protesto çe-
kerse giderler kendisine ait olur.

(4) Kayýt bir ciranta veya aval veren kiþi tarafýndan konduðu takdirde, bu kayda raðmen çekil-
miþ olan bir protestonun gerektirdiði giderleri, poliçeden dolayý borç altýna girenlerin hepsi tazmin-
le yükümlüdür.

III - Ýhbar zorunluluðu
MADDE 723 - (1) Hamil, protesto gününü veya poliçede “gidersiz” kaydý mevcut ise, ibraz

gününü izleyen dört iþ günü içinde, kabul etmeme veya ödememe hâllerini, kendi cirantasýna ve dü-
zenleyene ihbar etmek zorundadýr.
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(2) Her ciranta aldýðý ihbarý, bunlarý aldýðý günü izleyen iki iþ günü içinde önceki ihbarlarý ya-
pan kiþilerin adlarýný ve adreslerini de göstermek suretiyle, kendi cirantasýna ihbar eder. Düzenle-
yene varýncaya kadar bu sýra dâhilinde hareket edilir. Süreler önceki ihbarýn alýndýðý tarihten itiba-
ren iþlemeye baþlar.

(3) Poliçede imzasý bulunan bir kiþiye ikinci fýkra gereðince ihbarda bulunulduðu takdirde,
kendisine aval veren kiþiye de ayný süre içinde bu ihbarýn yapýlmasý gerekir.

(4) Bir ciranta adresini hiç yazmamýþ veya okunmasý mümkün olmayacak surette yazmýþ ise,
ihbarýn ondan önceki cirantaya yapýlmasý yeterlidir.

(5) Ýhbarý yapacak olan kiþi bunu noter aracýlýðýyla veya sadece poliçenin iadesi yoluyla yapa-
bilir.

(6) Ýhbarý yapmakla yükümlü olan kiþi bunu belirli süre içinde yaptýðýný ispat etmek zorundadýr.

(7) Birinci ve ikinci fýkralarda gösterilen süreler içinde ihbarname göndermeyen kiþi baþvurma
hakkýný kaybetmezse de ihmâlinden doðan zarardan sorumlu olur. Ancak, bu zarara iliþkin tazminat
borcu poliçe bedeliyle sýnýrlýdýr.

IV - Teselsül
MADDE 724 - (1) Bir poliçeyi düzenleyen, kabul eden, ciro eden veya o poliçeye aval veren

kiþiler hamile karþý müteselsil borçlu sýfatýyla sorumludurlar.

(2) Hamil, bunlarýn borçlanmadaki sýralarý ile baðlý olmaksýzýn her birine veya bunlardan bazý-
larýna ya da hepsine birden baþvurabilir.

(3) Poliçeden dolayý borç altýna girmiþ olup da poliçeyi ödemiþ bulunan herkes ayný hakký kul-
lanabilir.

(4) Hamil borçlulardan yalnýz birine baþvurmakla, diðer borçlularla ilk önce baþvurduðu borç-
ludan sonra gelenlere karþý haklarýný kaybetmez.

V - Baþvurma hakkýnýn kapsamý
1. Hamilin hakký
MADDE 725 - (1) Hamil baþvurma yoluyla;
a) Poliçenin kabul edilmemiþ veya ödenmemiþ olan bedelini ve þart kýlýnmýþsa iþlemiþ faizi;

b) Vadenin gelmesinden itibaren iþleyecek faizi;

c) Protestonun ve hamil tarafýndan teblið olunan ihbarlarýn giderleriyle diðer giderleri ve

d) Poliçe bedelinin binde üçünü aþmamak üzere komisyon ücretini;

isteyebilir.

(2) Baþvurma hakký vadenin gelmesinden önce kullanýlýrsa, poliçe bedelinden bir iskonto ya-
pýlýr. Bu iskonto baþvurma tarihinde hamilin yerleþim yerinde geçerli olan resmî iskonto oranýna gö-
re hesap edilir.

2. Ödeyen kiþinin hakký
MADDE 726 - (1) Poliçe bedelini ödemiþ olan kiþi kendisinden önce gelen borçlulardan;
a) Ödemiþ olduðu tutarýn tamamýný;

b) Ödeme tarihinden itibaren bu tutarýn faizini;
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c) Yaptýðý giderleri ve

d) Poliçe bedelinin binde ikisini aþmamak üzere komisyon ücretini;

isteyebilir.

VI - Makbuz

1. Genel olarak

MADDE 727 - (1) Kendisine baþvurulan veya baþvurulmasý mümkün olan borçlu, baþvurma
konusu olan bedeli ödeyince, poliçe ve protesto belgesinin ayrýca doldurulacak bir makbuz ile bir-
likte kendisine verilmesini istemek hakkýný haizdir.

(2) Poliçeyi ödemiþ olan her ciranta, kendi cirosunu ve kendisinden sonra gelen borçlularýn ci-
rolarýný çizebilir.

2. Kýsmî kabul hâlinde

MADDE 728 - (1) Poliçenin kýsmen kabulünden sonra baþvurma hakkýnýn kullanýlmasý hâlin-
de, poliçe bedelinin kabul edilmeyen kýsmýný ödeyen kiþi, ödemenin poliçe üzerine yazýlmasýný ve
kendisine bu hususta bir makbuz verilmesini isteyebilir. Bundan baþka, onun sonradan diðerlerine
karþý baþvurma haklarýný kullanabilmesi için, hamil ona poliçenin ve protestonun onaylý birer sure-
tini vermek zorundadýr.

VII - Retret

MADDE 729 - (1) Baþvurma hakký olan herkes, poliçede aksine þart bulunmadýkça, kendisin-
den önce gelen borçlulardan biri üzerine çekeceði ve bu kiþinin yerleþim yerinde, görüldüðü anda
ödenmesi þart olan ve “retret” denilen yeni bir poliçe aracýlýðýyla baþvuruda bulunabilir.

(2) Retret, 725 ve 726 ncý maddelerde gösterilen paralardan baþka komisyon ücretini içerir.

(3) Retret hamil tarafýndan düzenlenirse, poliçe bedeli poliçenin ödeneceði yerden, önceki
borçlunun yerleþim yeri olan yer üzerine çekilen ve görüldüðünde ödenmesi þart olan bir poliçenin
cari fiyatýna göre belirlenir. Retret bir ciranta tarafýndan düzenlenirse, poliçe bedeli, retreti düzen-
leyen kiþinin yerleþim yerinden önceki borçlunun yerleþim yeri olan yer üzerine çekilen ve görül-
düðünde ödenmesi þart bulunan bir poliçenin cari fiyatýna göre belirlenir.

VIII - Baþvurma hakkýnýn düþmesi

1. Genel olarak

MADDE 730 - (1) Hamil;

a) Görüldüðünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi þart olan poliçeyi ibraz;

b) Kabul etmeme veya ödememe protestosunu düzenleme;

c) “Gidersiz iade olunacaktýr” kaydýnýn bulunmasý hâlinde, poliçeyi ödeme amacýyla ibraz

için belirli süreleri geçirirse, kabul eden kiþi hariç olmak üzere, cirantalara, düzenleyene ve di-
ðer borçlulara karþý sahip olduðu haklarý kaybeder.

(2) Hamil, kabul amacýyla ibraz edilmesi için düzenleyenin verdiði süreye uymazsa, kabul et-
meme ve ödememe sebebiyle baþvuru haklarýný kaybeder; meðerki, düzenleyicinin yalnýz kabule ait
sorumluluðu istisna etmek istediði kayýttan anlaþýlsýn.

(3) Ciroda ibraz için bir süre þart kýlýnmýþsa ancak ciranta bu süreyi ileri sürebilir.
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2. Mücbir sebepler

MADDE 731 - (1) Kanunen belirli olan süreler içinde poliçenin ibrazý veya protesto düzenlen-
mesi, bir devletin mevzuatý veya herhangi bir mücbir sebep gibi aþýlmasý imkânsýz bir engel nede-
niyle gerçekleþtirilememiþse, bu iþlemler için belirli olan süreler uzatýlýr.

(2) Hamil, mücbir sebepleri gecikmeksizin kendinden önce gelen kiþiye ihbar etmekle ve bu
ihbarý, altýna tarih, yer ve imzasýný da koyarak poliçeye veya alonja kaydetmekle yükümlüdür. Bu-
nun dýþýnda 723 üncü madde hükümleri uygulanýr.

(3) Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasýndan sonra hamilin, poliçeyi gecikmeksizin kabul veya
ödeme amacýyla ibraz ve gereðinde protesto çekmesi þarttýr.

(4) Mücbir sebepler vadenin gelmesinden itibaren otuz günden çok sürerse, poliçenin ibrazýna
ve protesto çekmeye gerek olmaksýzýn baþvurma hakký kullanýlabilir.

(5) Görüldüðünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi þart olan poliçeler hakkýn-
da otuz günlük süre, hamilin kendi cirantasýna mücbir sebebi ihbar ettiði tarihten itibaren iþler. Bu
ihbar, ibraz süresinin bitmesinden önce de yapýlabilir. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi
þart olan poliçelerde otuz günlük süre, poliçede belirtilen süre kadar uzar.

(6) Hamilin veya poliçeyi ibraza veya protesto çekmeye memur ettiði kiþinin yalnýz kendileri-
ne ait olaylar mücbir sebeplerden sayýlmaz.

B) Sebepsiz zenginleþme

MADDE 732 - (1) Zamanaþýmý sebebiyle veya poliçeden doðan haklarýn korunmasý için ge-
rekli olan iþlemlerin yapýlmasýnýn ihmâl edilmiþ olmasý dolayýsýyla, düzenleyenin veya kabul ede-
nin poliçeden doðan yükümlülükleri düþmüþ bile olsa, bunlar poliçenin hamiline karþý, onun zara-
rýna zenginleþmiþ olabilecekleri kadar borçlu kalýrlar.

(2) Sebepsiz zenginleþmeden doðan istem, muhataba, yerleþim yerli bir poliçeyi ödeyecek olan
kimseye ve düzenleyen, poliçeyi baþka bir kiþi veya ticarî iþletme hesabýna düzenlemiþ olduðu tak-
dirde o kiþiye veya ticarî iþletmeye karþý da ileri sürülebilir.

(3) Poliçeden doðan borcu düþmüþ olan cirantaya karþý böyle bir istem ileri sürülemez.

(4) Zamanaþýmý süresi, poliçenin zamanaþýmýna uðradýðý tarihi takip eden tarihten itibaren bir
yýldýr; ispat yükü, sebepsiz zenginleþmediðini iddia edene aittir.

C) Poliçe karþýlýðýnýn devri

MADDE 733 - (1) Düzenleyen hakkýnda iflâsýn açýlmasýyla beraber, poliçe karþýlýðýnýn veya
düzenleyenin muhatap hesabýna alacak olarak geçirdiði diðer paralarýn geri verilmesi hususunda dü-
zenleyenin muhataba karþý poliçe iliþkisinden baþka bir hukukî iliþkiden kaynaklanan istem hakký
poliçe hamiline geçmiþ olur.

(2) Düzenleyen, karþýlýk iliþkisinden dolayý haiz olduðu haklarýný devrettiðini poliçede beyan
ettiði takdirde, bu haklar, poliçe hamili kim ise ona ait olur.

(3) Muhatap, iflâsýn açýldýðý ilân edildikten veya kendisine devir durumu ihbar edildikten son-
ra yalnýz poliçenin iadesi karþýlýðýnda usulü dairesinde hakkýný ispat eden hamile karþý ödemede bu-
lunabilir.
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D) Araya girme
I - Genel hükümler
MADDE 734 - (1) Düzenleyen ve cirantalardan veya aval verenlerden her biri, poliçeyi gere-

ðinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kiþiyi gösterebilir.

(2) Poliçe, aþaðýda yazýlý þartlar altýnda, poliçe dolayýsýyla kendisine baþvurulmasý mümkün
olan herhangi bir borçlu için araya giren bir kiþi tarafýndan kabul edilebilir veya ödenebilir.

(3) Muhatap da dâhil her üçüncü kiþi veya poliçeyi kabul eden kiþi hariç olmak üzere, poliçe-
den dolayý zaten borçlu olan herkes araya girerek poliçeyi kabul edebilir veya bedelini ödeyebilir.

(4) Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kiþi, lehine araya girdiði borçluya du-
rumu iki iþ günü içinde ihbar etmek zorundadýr. Bu süreye uymazsa ihbarda bulunmamýþ olmasýn-
dan doðan zarardan, poliçe bedelini aþmamak üzere sorumlu olur.

II - Araya girme suretiyle kabul
1. Þartlar, hamilin durumu
MADDE 735 - (1) Vadenin gelmesinden önce, hamilin baþvurma hakkýný kullanabileceði bü-

tün hâllerde, poliçe araya girilerek kabul edilebilir; meðerki, kabul için ibrazý menedilen bir poliçe
söz konusu olsun.

(2) Poliçeyi gereðinde ödeme yerinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kiþi poliçede gös-
terildiði takdirde, hamil, o kiþiye poliçeyi ibraz etmiþ ve araya girme suretiyle kabul etmeme hâlin-
de kabul etmemeyi bir protesto ile tespit ettirmiþ olmadýkça, o kiþiyi göstermiþ olan kiþiye ve o ki-
þiden sonra gelen borçlulara karþý vadenin gelmesinden önce baþvurma hakkýný kullanamaz.

(3) Diðer araya girme hâllerinde hamil, araya girme suretiyle kabulü reddedebilir; ancak, buna
izin verirse, araya girme suretiyle kimin lehine kabulde bulunmuþsa ona ve ondan sonra gelen borç-
lulara karþý vadenin gelmesinden önce baþvurma haklarýný kullanamaz.

2. Þekil
MADDE 736 - (1) Araya girerek kabul, poliçe üzerine yazýlýr ve araya giren tarafýndan imza

edilir. Kabul beyanýnda kimin lehine araya girildiði gösterilir; gösterilmemiþse düzenleyen lehine
kabul edilmiþ sayýlýr.

3. Araya girerek kabul edenin sorumluluðu
MADDE 737 - (1) Araya girerek kabul eden kiþi, hamile ve kimin lehine araya girmiþse, on-

dan sonra gelen borçlulara karþý týpký lehine araya girilen kiþi gibi sorumlu olur.

(2) Araya girerek kabule raðmen, lehine kabul gerçekleþen kiþi ile ondan önce gelen borçlular
725 inci maddede gösterilen tutarý ödemek þartýyla hamilden, poliçenin ve varsa protesto belgesinin
ve bir makbuzun verilmesini isteyebilir.

III - Araya girerek ödeme
1. Þartlarý
MADDE 738 - (1) Hamil, vadede veya vadeden önce baþvurma haklarýný kullanabileceði bü-

tün hâllerde, araya girerek ödeme yapabilir.

(2) Araya girerek ödeme, lehine ödenecek kiþinin ödemeye zorunlu olduðu tutarýn tamamýný
kapsar.
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(3) Bu ödemenin en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan son günün ertesi
günü yapýlmasý gerekir.

2. Hamilin ibraz yükümlülüðü
MADDE 739 - (1) Poliçe, yerleþim yerleri ödeme yerinde bulunan kiþiler tarafýndan araya gi-

rerek kabul edilmiþ veya yerleþim yerleri ödeme yerinde bulunan kiþiler gereðinde ödemede bulun-
mak üzere gösterilmiþlerse, hamil en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan süre-
nin bittiði günün ertesi günü, poliçeyi bütün bu kiþilere ibraz etmeye ve gereðinde araya girerek
ödemeden kaçýnýlmasý hâlinde protesto çekmeye zorunludur.

(2) Protesto, süresinde çekilmemiþse, gereðinde ödeyecek kiþiyi göstermiþ olan veya araya gi-
rerek lehine poliçe kabul edilmiþ bulunan kiþi ile onlardan sonra gelen borçlular sorumluluktan kur-
tulur.

3. Reddin sonucu
MADDE 740 - (1) Araya girilerek kendisine yapýlan ödemeyi reddeden hamil, ödeme hâlinde

borçtan kurtulacak kiþilere karþý baþvurma haklarýný kaybeder.
4. Makbuz
MADDE 741 - (1) Araya girilerek poliçe ödendiðinde, ödeme kimin için yapýlmýþ ise, o kiþi

gösterilmek suretiyle poliçe üzerine makbuz niteliðinde bir kayýt yazýlýr. Kimin için ödendiði gös-
terilmediði takdirde ödeme, düzenleyen için yapýlmýþ sayýlýr.

(2) Poliçenin,varsa protestonun, araya girerek ödemede bulunan kiþiye verilmesi gereklidir.
5. Haklarýn devri, araya girenlerin birden fazla olmasý hâli
MADDE 742 - (1) Araya girerek ödemede bulunan kiþi, lehine ödemede bulunduðu kiþiye ve

poliçeden dolayý ona borçlu olan kiþilere karþý poliçeden doðan haklarý iktisap eder. Ancak, poliçe-
yi yeniden ciro edemez.

(2) Lehine ödemede bulunulan kiþiden sonra gelen borçlular borçtan kurtulurlar.
(3) Araya girerek ödemede bulunmak hususunda çeþitli teklifler yapýlmýþsa bu tekliflerden

hangisi borçlulardan en çoðunu borçtan kurtaracaksa o tercih olunur. Ortada daha iyi bir teklif bu-
lunduðunu bildiði hâlde araya girerek ödemede bulunan kiþi, en iyi teklif tercih edilmiþ olsaydý,
kimler borçtan kurtulacak idiyseler onlara karþý baþvurma hakkýný kaybeder.

ALTINCI AYIRIM
Poliçe Nüshalarý ve Suretleri

A) Poliçe nüshalarý
I - Ýsteme hakký
MADDE 743 - (1) Poliçe birbirinin ayný olmak üzere birden fazla nüsha olarak düzenlenebilir.
(2) Bu nüshalara teselsül eden sýra numaralarý konulur. Numaralar metne yazýlýr. Aksi takdirde

nüshalarýn her biri ayrý bir poliçe kabul edilir.
(3) Tek nüsha olarak düzenlendiði kaydýný içermeyen bir poliçenin hamili, giderleri kendisine

ait olmak üzere birden fazla nüsha verilmesini isteyebilir. Bu amaçla hamil kendi cirantasýna baþ-
vurduðu takdirde, hamilin cirantasý ve daha önceki cirantalar sýra ile birbirlerine ve ilk ciranta da
düzenleyene baþvurmaya zorunludurlar. Bundan baþka cirantalarýn, yeni nüshalar üzerine kendi ci-
rolarýný yeniden yazmalarý gereklidir.
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II - Nüshalar arasýndaki iliþki

MADDE 744 - (1) Poliçe, nüshalarýndan biri üzerine yapýlacak ödemenin diðer nüshalarý hü-
kümsüz kýlacaðý kaydýný taþýmasa bile, nüshalardan biri üzerine yapýlan ödeme bütün nüshalardan
doðan haklarý düþürür. Ancak, kabul kaydýný içerip de kendisine geri verilmemiþ olan her nüshadan
dolayý muhatabýn sorumluluðu devam eder.

(2) Birden fazla nüshayý farklý kiþilere veren ciranta ile ondan sonra gelen borçlular, kendi im-
zalarýný içerip de geri verilmemiþ olan bütün nüshalardan dolayý sorumludurlar.

III - Kabul þerhi

MADDE 745 - (1) Nüshalardan birini kabul için gönderen kiþi, bu nüshayý elinde tutan kiþinin
adýný diðer nüshalar üzerine yazmak zorundadýr. Kabul için gönderilen nüshayý elinde tutan kiþi; bu-
nu, diðer nüshanýn yetkili hamiline teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Teslimden kaçýnýrsa hamil baþvurma hakkýný, ancak;

a) Kabul için gönderilen nüshanýn, istemde bulunulmasýna raðmen kendisine teslim olunmadýðý;

b) Diðer nüsha üzerinde de kabulün veya ödemenin saðlanamadýðý

hususlarý bir protesto ile tespit ettirilmiþ olduðu takdirde kullanabilir.

B) Poliçe suretleri

I - Þekil ve hükümleri

MADDE 746 - (1) Her poliçe hamilinin, poliçe suretlerini çýkarmaya hakký vardýr.

(2) Suretin, cirolar ve poliçede bulunan diðer bütün kayýtlarla birlikte senedin aslýný aynen içer-
mesi ve nerede son bulduðunu göstermesi þarttýr.

(3) Suret, aslý gibi ve ayný hükümler doðurmak üzere ciro edilebilir ve aval taahhüdüne konu
olabilir.

II - Senet aslýnýn teslimi

MADDE 747 - (1) Suretin, senet aslýnýn kimin elinde bulunduðunu göstermesi gerekir. Senet
aslýný elinde tutan kiþi, bunu, suretin yetkili hamiline teslim ile yükümlüdür.

(2) Teslimden kaçýnýlmasý hâlinde hamil; ancak istemine raðmen senet aslýnýn kendisine teslim
edilmediðini bir protesto ile tespit ettirdiði takdirde, suretin cirantalarýna ve suret üzerine aval ve-
ren kiþilere karþý baþvurma haklarýný kullanabilir.

(3) Senedin aslý, suretin düzenlenmesinden önce en son olarak aslýna yazýlmýþ olan cirodan
sonra “buradan itibaren ancak suret üzerine yazýlacak cirolar geçerlidir” kaydýný veya buna benzer
bir kaydý içerirse, bundan sonra senedin aslýna yazýlacak cirolar geçersizdir.

YEDÝNCÝ AYIRIM

Çeþitli Hükümler

A) Senet metnindeki deðiþiklikler

MADDE 748 - (1) Bir poliçe metni deðiþtirildiði takdirde, deðiþtirmeden sonra poliçe üzerine
imza koymuþ olan kiþiler, deðiþmiþ metne ve ondan önce imzasýný koyanlar ise eski metne göre so-
rumlu olurlar.
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B) Zamanaþýmý

I - Süreler

MADDE 749 - (1) Poliçeyi kabul edene karþý ileri sürülecek poliçeden doðan istemler, vade-
nin geldiði tarihten itibaren üç yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

(2) Hamilin, cirantalarla düzenleyene karþý ileri süreceði istemler, süresinde çekilen protesto ta-
rihinden veya senette “gidersiz iade olunacaktýr” kaydý varsa vadenin dolduðu tarihten itibaren bir
yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

(3) Bir cirantanýn baþka cirantalarla düzenleyen aleyhine ileri süreceði istemler, cirantanýn po-
liçeyi ödediði veya poliçenin dava yolu ile kendisine karþý ileri sürüldüðü tarihten itibaren altý ay
geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

II - Kesilme

1. Sebepleri

MADDE 750 - (1) Zamanaþýmý; dava açýlmasý, takip talebinde bulunulmasý, davanýn ihbar
edilmesi veya alacaðýn iflâs masasýna bildirilmesiyle kesilir.

2. Hükümleri

MADDE 751 - (1) Zamanaþýmýný kesen iþlem, kimin hakkýnda meydana gelmiþse ancak ona
karþý hüküm ifade eder.

(2) Zamanaþýmý kesilince, süresi ayný olan yeni bir zamanaþýmý iþlemeye baþlar.

C) Süreler

1. Tatil günleri

MADDE 752 - (1) Vadesi pazara veya diðer bir resmî tatil gününe rastlayan poliçenin öden-
mesi, ancak tatili izleyen ilk iþ günü istenebilir. Poliçeye iliþkin diðer bütün iþlemler, özellikle ka-
bul için ibraz ve protesto iþlemleri de tatilde yapýlmayýp ancak bir iþ gününde yapýlabilir.

(2) Bu iþlemlerden birinin, son günü pazara veya baþka bir resmî tatil gününe rastlayan bir sü-
re içinde yapýlmasý gerektiði takdirde, bu süre onu izleyen ilk iþ gününe kadar uzar. Aradaki tatil
günleri süre hesabýna dâhildir.

2. Sürenin hesaplanmasý

MADDE 753 - (1) Kanunun bu Kýsmýnda veya poliçede gösterilen süreler hesap edilirken bun-
larýn baþladýðý gün sayýlmaz.

3. Atýfet süreleri

MADDE 754 - (1) Poliçelerde kanunî veya yargýsal atýfet süreleri geçerli deðildir.

D) Poliçeye iliþkin iþlemlerin yapýlacaðý yer

MADDE 755 - (1) Poliçeyi kabul veya ödeme için ibraz etmek, protesto çekmek, poliçenin bir
nüshasýnýn verilmesini istemek gibi belirli bir kiþi nezdinde yapýlacak olan bütün iþlemlerin, bu ki-
þinin ticaret yerinde ve böyle bir yeri yoksa konutunda yapýlmasý gereklidir.

(2) Ticaret yeri veya konutun bulunduðu yer dikkatle araþtýrýlýr. Kolluktan veya yerel posta
yönetiminden edinilen bilgilerden bir sonuç çýkmadýðý takdirde baþka araþtýrma yapmaya gerek
yoktur.
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E) Ýmzalar
MADDE 756 - (1) Poliçe üzerindeki beyanlarýn el ile imza edilmesi gerekir.
(2) El ile atýlan imza yerine, mekanik herhangi bir araç veya elle yapýlan veya onaylanmýþ bir

iþaret veya resmi bir þahadetname kullanýlamaz.

F) Ýptal
I - Önleyici önlemler
MADDE 757 - (1) Ýradesi dýþýnda poliçe elinden çýkan kiþi, ödeme veya hamilin yerleþim ye-

rindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabýn poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir.

(2) Mahkeme, ödemeyi meneden kararýnda muhataba, vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini
tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir.

II - Poliçeyi eline geçiren kiþinin bilinmesi
MADDE 758 - (1) Poliçeyi eline geçiren kiþi bilindiði takdirde, mahkeme, dilekçe sahibine ia-

de davasý açmasý için uygun bir süre verir.

(2) Dilekçe sahibi verilen süre içinde davayý açmazsa, mahkeme, muhatap hakkýndaki ödeme
yasaðýný kaldýrýr.

III - Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi
1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri
MADDE 759 - (1) Poliçeyi eline geçiren kiþi bilinmiyorsa, poliçenin iptaline karar verilmesi

istenebilir.

(2) Ýptal isteminde bulunan kiþi, poliçe elinde iken zýyaa uðradýðýný inandýrýcý bir þekilde gös-
teren delilleri mahkemeye saðlamak ve senedin bir suretini ibraz etmek veya senedin esas içeriði
hakkýnda bilgi vermekle yükümlüdür.

2. Ýhtar
a) Ýçeriði
MADDE 760 - (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, poliçe elinde iken zýyaa uðradýðýna dair ver-

diði açýklamalarý inandýrýcý bulursa, verilecek ilânla, poliçeyi eline geçireni, poliçeyi belirli bir sü-
re içinde getirmeye davet ve aksi takdirde poliçenin iptaline karar vereceðini ihtar eder.

b) Süreler
MADDE 761 - (1) Poliçeyi getirme süresi en az üç ay ve en çok bir yýldýr.
(2) Vadesi gelmiþ poliçelerde zamanaþýmý, üç ayýn geçmesinden önce gerçekleþirse, mahkeme

üç aylýk süre ile baðlý deðildir.

(3) Süre, vadesi gelen poliçeler hakkýnda birinci ilân gününden, vadesi gelmeyen poliçeler hak-
kýnda vadenin gelmesinden itibaren iþler.

c) Ýlân
MADDE 762 - (1) Poliçenin getirilmesine iliþkin ilân, 35 inci maddede yazýlý gazete ile üç de-

fa yapýlýr.

(2) Özellik gösteren olaylarda, mahkeme, uygun göreceði daha baþka ilân önlemlerine de baþ-
vurabilir.
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IV - Ýade davasý

MADDE 763 - (1) Elden çýkan poliçe mahkemeye sunulursa, mahkeme, iade davasý açmasý
için dilekçe sahibine uygun bir süre verir. Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mahkeme,
poliçeyi, sunmuþ olana geri verir ve muhatap hakkýndaki ödeme yasaðýný kaldýrýr.

V - Ýptal kararý

MADDE 764 - (1) Elden çýkan poliçe, verilen süre içinde mahkemeye sunulmazsa, iptaline ka-
rar verilir.

(2) Poliçenin iptaline karar verilmiþ olmasýna raðmen, dilekçe sahibi kabul edene karþý poliçe-
den doðan istem hakkýný ileri sürebilir.

VI - Teminat

MADDE 765 - (1) Mahkeme, iptale karar vermeden önce, kabul edene, poliçe bedelini tevdi
etme ve yeterli teminat karþýlýðýnda bunu ödeme yükümünü getirebilir.

(2) Teminat, poliçeyi iyiniyetle iktisap eden kiþinin uðrayabileceði zarara bir karþýlýk oluþturur.
Senet iptal edildiði veya senetten doðan haklar diðer bir sebeple ortadan kalktýðý takdirde, teminat
geri alýnýr.

SEKÝZÝNCÝ AYIRIM

Kanunlar Ýhtilafý

A) Ehliyet

MADDE 766 - (1) Bir kiþinin poliçe ile borçlanmasý için gereken ehliyet tâbi bulunduðu dev-
letin hukukuna göre belirlenir. Bu hukuk diðer bir ülkenin hukukuna göndermede bulunuyorsa, o
hukuk uygulanýr.

(2) Birinci fýkrada öngörülen hukuk gereðince ehliyete sahip olmayan kiþi, hukuku bakýmýn-
dan kendisini ehil sayan bir ülkede imza koymuþsa, orada olduðu gibi geçerli þekilde borçlanýr.

B) Þekil ve süreler

I - Genel olarak

MADDE 767 - (1) Poliçe ile yapýlan borçlanmalarýn þekli, bu borçlanmalarýn imzalandýðý ül-
kenin hukukuna tâbidir.

(2) Bir poliçeye iliþkin borçlanma, yapýldýðý ülkenin hukuku uyarýnca þekil bakýmýndan geçer-
li olmamakla beraber, ayný poliçeye iliþkin sonraki bir borçlanmanýn yapýldýðý ülke hukukunca ge-
çerli bulunursa, ilk borçlanmanýn þekil bakýmýndan geçerli olmayýþý, sonraki borçlanmanýn geçerli-
liðini etkilemez.

(3) Bir Türkün, yabancý ülkede poliçeyle borçlanmasý, Türk hukukunun gösterdiði þekle uygun
bulunduðu takdirde, Türkiye’de baþka bir Türke karþý geçerlidir.

II - Haklarýn kullanýlmasý ve korunmasýna iliþkin iþlemler

MADDE 768 - (1) Protestonun þekli ve protesto çekilmesi için belirli olan sürelerle poliçeden
doðan haklarýn kullanýlmasý veya korunmasý için gerekli diðer iþlemlerin þekli, protestonun çekil-
mesi veya iþlemin yapýlmasý gereken ülkenin hukukuna göre belirlenir.
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III - Baþvurma hakký
MADDE 769 - (1) Baþvurma haklarýnýn kullanýlmasý için uyulmasý gereken süreler, bütün po-

liçe borçlularý hakkýnda poliçenin düzenlendiði yerde geçerli olan hukuka göre belirlenir.
C) Borçlanmalarýn hükümleri
I - Genel olarak
MADDE 770 - (1) Bir poliçeyi kabul eden kiþinin borçlanmalarýndan doðan sonuçlar, ödeme

yerindeki hukuka göre belirlenir.
(2) Senetteki diðer borçlularýn borçlanmalarýndan doðan sonuçlar, bu borçlanmalar hangi ülke-

de imza edilmiþ ise o ülke hukukuna tâbi olur.
II - Kýsmî kabul ve ödeme
MADDE 771 - (1) Kabulün, poliçedeki bedelin bir kýsmýna özgülenip özgülenmeyeceði ve ha-

milin kýsmî ödemeyi kabule zorunlu bulunup bulunmadýðý, ödeme yerindeki hukuka tâbidir.
III - Ödeme
MADDE 772 - (1) Vade geldiðinde ödeme, özellikle vadenin geldiði günün ve ödeme tarihi-

nin hesaplanmasý, bedeli yabancý bir ülke parasýyla gösterilmiþ poliçelerin ödenmesi, poliçenin han-
gi ülkede ödenmesi gerekiyorsa o ülkedeki hukuka göre belirlenir.

IV - Sebepsiz zenginleþmeden doðan haklar
MADDE 773 - (1) Muhatap, yerleþim yerli poliçeyi ödeyecek olan üçüncü kiþi ve düzenleye-

nin, poliçeyi hesabýna düzenlediði kiþi veya ticarî iþletme aleyhine sebepsiz zenginleþmeden doðan
istemler, bu kiþilerin yerleþim yerlerinin bulunduðu ülkenin hukukuna göre belirlenir.

V - Karþýlýðýn hamile geçmesi
MADDE 774 - (1) Bir poliçe hamilinin, senedin düzenlenmesine sebep olan alacaðý iktisap

edip etmeyeceðini, senedin düzenlendiði yerdeki hukuk belirler.
VI - Ýptal kararý
MADDE 775 - (1) Poliçenin kaybolmasý veya çalýnmasý hâlinde alýnacak tedbirleri, ödeme ye-

rindeki hukuk belirler.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Bono veya Emre Yazýlý Senet
A) Unsurlar
MADDE 776 - (1) Bono veya emre yazýlý senet;
a) Senet metninde “bono” veya “emre yazýlý senet” kelimesini ve senet Türkçe’den baþka bir

dille yazýlmýþsa, o dilde bono veya emre yazýlý senet karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi;
b) Kayýtsýz ve þartsýz belirli bir bedeli ödemek vaadini;
c) Vadeyi;
d) Ödeme yerini;
e) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adýný;
f) Düzenlenme tarihini ve yerini;
g) Düzenleyenin imzasýný;
içerir.
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B) Unsurlarýn bulunmamasý

MADDE 777 - (1) Ýkinci ilâ dördüncü fýkralarda yazýlý hâller saklý kalmak üzere, 776 ncý mad-
dede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senet bono sayýlmaz.

(2) Vadesi gösterilmemiþ olan bono, görüldüðünde ödenmesi þart olan bir bono sayýlýr.

(3) Açýklýk bulunmadýðý takdirde senedin düzenlendiði yer, ödeme yeri ve ayný zamanda dü-
zenleyenin yerleþim yeri sayýlýr.

(4) Düzenlendiði yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin adýnýn yanýnda yazýlý olan yerde
düzenlenmiþ sayýlýr.

C) Uygulanacak hükümler

MADDE 778 - (1) Bononun niteliðine aykýrý düþmedikçe;

a) Poliçelerin cirosuna iliþkin 681 ilâ 690,

b) Vadeye dair 703 ilâ 707,

c) Ödeme hakkýndaki 708 ilâ 712,

d) Ödememe hâlinde baþvurma haklarýna dair 713 ilâ 727 ve 729 ilâ 732,

e) Araya girme suretiyle ödemeye iliþkin 734, 738 ilâ 742,

f) Suretler hakkýndaki 746 ve 747,

g) Deðiþtirmeye dair 748,

h) Zamanaþýmýna dair 749 ilâ 751,

ý) Ýptale dair 757 ilâ 765,

i) Tatil günleri, sürelerin hesabý, atýfet sürelerine iliþkin yasak, poliçeye dair iþlemlerin yapýl-
masý gereken yer ve imza hakkýndaki 752 ilâ 756,

j) Kanunlar ihtilâfýna dair 766 ilâ 775 inci

maddeler hükümleri bonolar hakkýnda da geçerlidir.

(2) Ayrýca;

a) Üçüncü bir kiþinin yerleþim yerinden veya muhatabýn yerleþim yerinden baþka bir yerde
ödenmesi þart olan poliçeye iliþkin 674 ve 697 nci,

b) Faiz þartýna dair 675 inci,

c) Ödenecek bedele dair çeþitli beyanlar hakkýndaki 676 ncý,

d) Geçerli olmayan imzanýn sonuçlarýna iliþkin 677 nci,

e) Yetkisiz veya yetkiyi aþan kimsenin imzasýna iliþkin 678 ve 679 uncu,

f) Açýk poliçeye dair 680 inci

madde hükümleri de bonolara uygulanýr.

(3) Avale iliþkin 700 ilâ 703 üncü maddeler de bonolar hakkýnda uygulanýr.

(4) 701 inci maddenin dördüncü fýkrasýnda öngörülen hâlde aval, avalin kimin hesabýna veril-
diðini göstermezse, bonoyu düzenleyen kimse hesabýna verilmiþ sayýlýr.
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D) Düzenleyenin sorumluluðu
MADDE 779 - (1) Bir bonoyu düzenleyen kiþi; týpký bir poliçeyi kabul eden gibi sorumludur.
(2) Görüldüðünden belirli bir süre sonra ödenmesi þart olan bonolarýn düzenleyene 693 üncü

maddede yazýlý süreler içinde ibraz olunmasý gerekir.

(3) Düzenleyen, bononun kendisine ibraz edildiðini bono üzerine ibraz gününü iþaret etmek ve
imzasýný koymak suretiyle doðrular. Süre, ibraz kaydý tarihinden itibaren iþlemeðe baþlar. Düzenle-
yen; bononun kendisine ibraz edildiðini, gününü iþaret etmek suretiyle doðrulamaktan kaçýnýrsa, bu
durum bir protesto ile belirlenir. Bu takdirde süre protesto gününden itibaren iþlemeye baþlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çek

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Çeklerin Düzenlenmesi ve Þekli

A) Þekli
I - Unsurlar
MADDE 780 - (1) Çek;
a) Senet metninde “çek” kelimesini ve eðer senet Türkçe’den baþka bir dille yazýlmýþ ise o dil-

de “çek” karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi;

b) Kayýtsýz ve þartsýz belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi;

c) Ödeyecek kiþinin, “muhatabýn” ticaret unvanýný;

d) Ödeme yerini;

e) Düzenlenme tarihini ve yerini;

f) Düzenleyenin imzasýný;

içerir.

II - Unsurlarýn bulunmamasý
MADDE 781 - (1) 780 inci maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senet, ikinci

ve üçüncü fýkralarda yazýlý hâller dýþýnda çek sayýlmaz.

(2) Çekte açýklýk yoksa, muhatabýn ticaret unvaný yanýnda gösterilen yer ödeme yeri sayýlýr.
Muhatabýn ticaret unvaný yanýnda birden fazla yer gösterildiði takdirde, çek, ilk gösterilen yerde
ödenir. Böyle bir açýklýk ve baþka bir kayýt da yoksa, çek muhatabýn merkezinin bulunduðu yerde
ödenir.

(3) Düzenlenme yeri gösterilmemiþ olan çek, düzenleyenin adý yanýnda yazýlý olan yerde dü-
zenlenmiþ sayýlýr.

B) Münferit unsurlar
I - Muhatap
1. Muhatap olma ehliyeti
MADDE 782 - (1) Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap ancak bir banka olabilir.
(2) Diðer bir kiþi üzerine düzenlenen çek yalnýz havale hükmündedir.
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2. Karþýlýk

MADDE 783 - (1) Bir çekin düzenlenmesi için, muhatabýn elinde düzenleyenin emrine tahsis
edilmiþ bir karþýlýk bulunmasý ve düzenleyenin bu karþýlýk üzerinde çek düzenlemek suretiyle tasar-
ruf hakkýný haiz olacaðýna dair muhatapla düzenleyen arasýnda açýk veya zýmnî bir anlaþma bulun-
masý þarttýr. Ancak, bu hükümlere uyulmamasý hâlinde senedin çek olarak geçerliliði etkilenmez.

(2) Düzenleyen; muhatap nezdinde çekin ancak bir kýsým karþýlýðýný hazýr bulundurduðu tak-
dirde, muhatap, bu tutarý ödemekle yükümlüdür.

(3) Muhatap nezdinde karþýlýðý kýsmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kiþi, çe-
kin karþýlýksýz kalan bedelinin yüzde onunu ödemekle yükümlü olduktan baþka, hamilin bu yüzden
uðradýðý zararý da tazmin eder.

II - Kabul yasaðý

MADDE 784 - (1) Çek hakkýnda kabul iþlemi yapýlamaz. Çek üzerine yazýlmýþ bir kabul kay-
dý, yazýlmamýþ sayýlýr.

III - Kimin lehine çekilebileceði

MADDE 785 - (1) Çek;

a) “Emre yazýlý” kaydýyla veya bu kayýt olmadan belirli bir kiþiye;

b) “Emre yazýlý deðildir” kaydýyla veya buna benzer bir kayýtla belirli bir kiþiye;

c) Veya hamile;

ödenmek üzere çekilebilir.

(2) Belirli bir kiþi lehine “veya hamiline” kelimelerinin veya buna benzer baþka bir ibarenin
eklenmesiyle düzenlenen çek, hamiline yazýlý çek sayýlýr.

(3) Kimin lehine düzenlendiði gösterilmemiþ olan bir çek, hamiline yazýlý çek hükmündedir.

IV - Faiz þartý

MADDE 786 - (1) Çekte öngörülen herhangi bir faiz þartý yazýlmamýþ sayýlýr.

V - Adresli ve yerleþme yerli çek

MADDE 787 - (1) Çek, muhatabýn yerleþim yerinde veya baþka bir yerde üçüncü bir kiþi nez-
dinde ödenmek üzere düzenlenebilir. Ancak, bu üçüncü kiþinin bir banka olmasý þarttýr.

ÝKÝNCÝ AYIRIM

Devir

A) Devredilebilirlik

MADDE 788 - (1) Açýkça “emre yazýlý” kaydýyla veya bu kayýt olmadan belirli bir kiþi lehine
ödenmesi þart kýlýnan bir çek, ciro ve zilyetliðin geçirilmesiyle devredilebilir.

(2) “Emre yazýlý deðildir” kaydýyla veya buna benzer bir kayýtla belirli bir kiþi lehine ödenme-
si þart kýlýnan bir çek, ancak alacaðýn temlikiyle devredilebilir. Bu devir, alacaðýn temlikinin hukukî
sonuçlarýný doðurur.

(3) Ciro, düzenleyen veya çekten dolayý borçlu olanlardan herhangi biri lehine de yapýlabilir.
Bu kiþiler çeki yeniden ciro edebilirler.
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B) Ciro
I - Genel olarak
MADDE 789 - (1) Cironun kayýtsýz ve þartsýz olmasý gereklidir. Ciro, þartlara tâbi tutulmuþsa

bunlar yazýlmamýþ sayýlýr.

(2) Kýsmî ciro ve muhatabýn cirosu batýldýr.

(3) Hamiline yazýlý ciro beyaz ciro hükmündedir.

(4) Muhatap lehindeki ciro yalnýz makbuz hükmündedir; meðerki, muhatabýn birden fazla þu-
besi olup da, ciro, muhatap þubeden baþka bir þube üzerine yazýlmýþ bulunsun.

II - Hak sahipliðini ispat görevi
MADDE 790 - (1) Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kiþi, son ciro beyaz ciro olsa bile,

kendi hakký müteselsil ve birbirine baðlý cirolardan anlaþýldýðý takdirde yetkili hamil sayýlýr. Çizil-
miþ cirolar yazýlmamýþ hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diðer bir ciro izlerse, bu son ciroyu imzala-
yan kiþi çeki beyaz ciro ile iktisap etmiþ sayýlýr.

III - Hamiline yazýlý çek üzerine yapýlan ciro
MADDE 791 - (1) Hamiline yazýlý bir çek üzerine yapýlan ciro, cirantayý, baþvurma hakkýna

dair hükümler gereðince sorumlu kýlarsa da, senedin niteliðini deðiþtirerek onu emre yazýlý bir çek
hâline getirmez.

C) Elden çýkan çek
MADDE 792 - (1) Çek, herhangi bir suretle hamilin elinden çýkmýþ bulunursa, ister hamile ya-

zýlý, ister ciro yoluyla devredilebilen bir çek söz konusu olup da hamil hakkýný 790 ýncý maddeye
göre ispat etsin, çek eline geçmiþ bulunan yeni hamil ancak çeki kötüniyetle iktisap etmiþ olduðu
veya iktisapta aðýr bir kusuru bulunduðu takdirde o çeki geri vermekle yükümlüdür.

D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro
MADDE 793 - (1) Protestonun düzenlenmesinden veya ayný nitelikte bir belirlemeden veya ib-

raz süresinin geçmesinden sonra yapýlan ciro, ancak alacaðýn temlikinin sonuçlarýný doðurur.

(2) Tarihsiz bir cironun, protesto veya ayný nitelikte bir belirlemeden veya ibraz süresinin geç-
mesinden önce yapýldýðý, aksi sabit oluncaya kadar karinedir.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ödeme ve Ödememe

A) Ödeme
I - Aval
MADDE 794 - (1) Çekte yazýlý bedelin ödenmesi, kýsmen veya tamamen aval ile teminat altý-

na alýnabilir.

(2) Bu teminat, muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir kiþi veya çek üzerinde imzasý bulunan
bir kiþi tarafýndan da verilebilir.

II - Muacceliyet
MADDE 795 - (1) Çek görüldüðünde ödenir. Buna aykýrý herhangi bir kayýt yazýlmamýþ hük-

mündedir.
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(2) Düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek, ibraz gü-
nü ödenir.

III - Ödeme için ibraz

1. Genel olarak

MADDE 796 - (1) Bir çek, düzenlendiði yerde ödenecekse on gün; düzenlendiði yerden baþ-
ka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Ýbraz süreleri, çekin düzenlendi-
ðinin ertesi günü baþlar.

(2) Ödeneceði ülkeden baþka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri ayný
kýtada ise bir ay ve ayrý kýtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Bu bakýmdan, bir Av-
rupa ülkesinde düzenlenip de Akdenize sahili bulunan bir ülkede ödenecek olan ve ayný þekilde Ak-
denize sahili olan bir ülkede düzenlenip bir Avrupa ülkesinde ödenmesi gereken çekler ayný kýtada
düzenlenmiþ ve ödenmesi þart kýlýnmýþ sayýlýr.

(3) Birinci ve ikinci fýkralarda yazýlý süreler, çekte düzenlenme günü olarak gösterilen tarihten
itibaren iþler.

2. Takvim farklýlýðý

MADDE 797 - (1) Çek, takvimleri farklý olan iki yer arasýnda çekildiði takdirde; düzenlenme
günü, ödeme yerindeki takvimin onu karþýlayan gününe dönüþtürülür.

3. Takas odasý

MADDE 798 - (1) Çekin bir takas odasýna ibrazý ödeme için ibraz yerine geçer.

IV - Çekten cayma

1. Genel olarak

MADDE 799 - (1) Çekten cayma ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder.

(2) Çekten cayýlmamýþsa, muhatap, ibraz süresinin geçmesinden sonra da çeki ödeyebilir.

2. Özel hâller

MADDE 800 - (1) Çekin tedavüle çýkarýlmasýndan sonra, düzenleyenin ölümü, medenî hakla-
rýný kullanma ehliyetini kaybetmesi veya iflâsý çekin geçerliliðini etkilemez.

V - Cirolarýn incelenmesi

MADDE 801 - (1) Cirosu kabil bir çeki ödeyecek muhatap, cirolar arasýnda düzenli bir tesel-
sülün var olup olmadýðýný incelemekle yükümlü ise de, cirantalarýn imzalarýnýn geçerliliðini araþtýr-
mak zorunda deðildir.

VI - Yabancý ülke parasýyla ödenecek çek

MADDE 802 - (1) Çekin ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödenmesi þart koþulmuþ
ise, bedeli, çekin ibraz günündeki deðerine göre o ülke parasý ile ödenebilir. Ýbraz edilmesine rað-
men ödenmediði takdirde hamil, çek bedelinin dilerse ibraz, dilerse ödeme günlerindeki rayiç de-
ðerine göre ülke parasýyla ödenmesini isteyebilir.

(2) Yabancý ülke parasýnýn deðeri, ödeme yerindeki ticarî teamüllere göre belirlenir. Bununla
beraber düzenleyen, ödenecek tutarýn çekte yazýlý belirli bir kura göre hesap olunmasýný þart koþa-
bilir.
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(3) Düzenleyen, ödemenin belirli bir para ile yapýlmasýný (aynen ödemeyi) þart koþmuþ ise bi-
rinci ve ikinci fýkra hükümleri uygulanmaz.

(4) Çek bedeli; düzenlenme ve ödeme ülkelerinde ayný adý taþýyan ve fakat deðerleri birbirin-
den farklý olan para ile gösterildiði takdirde, ödeme yerindeki para kastedilmiþ sayýlýr.

VII - Çizgili çek

1. Þekil ve þartlarý

MADDE 803 - (1) Bir çekin düzenleyeni veya hamili onu, 804 üncü maddede gösterilen so-
nuçlarý doðurmak üzere çizebilir.

(2) Çekin çizilmesi, çekin ön yüzüne birbirine paralel iki çizgi çekilerek yapýlýr. Çek, genel ve-
ya özel olarak çizilebilir.

(3) Ýki çizgi arasýna hiçbir ibare konmamýþ veya “banka” kelimesi veya buna benzer bir ibare
konmuþ ise çek, genel olarak çizilmiþ demektir.

(4) Ýki çizgi arasýna belirli bir bankanýn ticaret unvaný yazýlmýþ ise, çek özel olarak çizilmiþ de-
mektir.

(5) Genel çizgi özel çizgiye dönüþtürülebilir; özel çizgi genel çizgiye dönüþtürülemez.

(6) Çizgilerin veya zikredilen bankanýn ticaret unvanýnýn silinmesi hükümsüz sayýlýr.

2. Hükümleri

MADDE 804 - (1) Genel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafýndan ancak bir bankaya veya
muhatabýn bir müþterisine ödenebilir.

(2) Özel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafýndan ancak ticaret unvaný gösterilen bankaya ve-
ya bu banka muhatap ise onun müþterisine ödenebilir. Ticaret unvaný gösterilen banka, bedelin tah-
sili iþini diðer bir bankaya býrakabilir.

(3) Bir banka, çizgili çeki, ancak müþterilerinden veya diðer bir bankadan iktisap edebilir. Ay-
ný þekilde onu, sözü geçen kiþilerden baþkalarý hesabýna tahsil edemez.

(4) Çek, birden fazla özel olarak çizilmiþ ise, muhatabýn bu çeki ödeyebilmesi için çekin iki-
den fazla çizilmemiþ olmasý ve çizgilerden birinin, çekin bir takas odasý tarafýndan tahsil edilebil-
mesi amacý ile yapýlmýþ olmasý þarttýr.

(5) Birinci ilâ dördüncü fýkralara aykýrý hareket eden muhatap veya banka, çek bedelini aþma-
mak üzere, oluþan zarardan sorumludur.

VIII - Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen çek

1. Genel olarak

MADDE 805 - (1) Bir çekin düzenleyeni veya hamili çekin ön yüzüne “hesaba geçirilecektir”
kaydýný veya buna benzer bir ibareyi yazarak çekin nakden ödenmesini önleyebilir. Bu takdirde çek;
muhatap tarafýndan ancak hesaba alacak kaydý, takas, hesap nakli suretiyle kayden ödenebilir. Bu
kayýtlar ödeme yerine geçer.

(2) “hesaba geçirilecektir” kaydýnýn çizilmesi geçersizdir.

(3) Birinci ve ikinci fýkralara aykýrý hareket eden muhatap, çekin bedelini aþmamak üzere, za-
rardan sorumludur.
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2. Hamilin haklarý
a) Ýflâs hâlinde
MADDE 806 - (1) Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen bir çekin hamili, muhatap iflâs etmiþ

veya bir ilâmla ispatlanmamýþ olsa bile ödemelerini tatil etmiþ ya da aleyhine yapýlan herhangi bir
icra takibi semeresiz kalmýþsa, çek bedelinin nakden ödenmesini muhataptan isteyebileceði gibi,
ödememe hâlinde baþvurma hakkýný da kullanabilir.

b) Hesaba geçirilmeme hâlinde
MADDE 807 - (1) Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen bir çekin hamili; muhatabýn, çek be-

delini kayýtsýz ve þartsýz bir alacak olarak hesaba geçirmekten kaçýndýðýný veya ödeme yerindeki ta-
kas odasýnýn, bu çekin, hamilin borçlarýna mahsup edilmek kabiliyetini haiz olmadýðýný beyan etmiþ
bulunduðunu ispat ederse, baþvurma haklarýný kullanabilir.

B) Ödememe
I - Hamilin baþvurma haklarý
MADDE 808 - (1) Zamanýnda ibraz edilmiþ olan çekin ödenmemiþ olduðu ve ödememe hâli;
a) Resmî bir belge, “protesto” ile,
b) Muhatap tarafýndan, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazýlmýþ olan tarih-

li bir beyanla,
c) Bir takas odasýnýn, çek zamanýnda teslim edildiði hâlde ödenmediðini tespit eden tarihli bir

beyanýyla,
sabit bulunduðu takdirde hamil; cirantalar, düzenleyen ve diðer çek borçlularýna karþý baþvur-

ma haklarýný kullanabilir.
II - Protesto
MADDE 809 - (1) Protesto veya buna denk olan belirleme, ibraz süresinin geçmesinden önce

yapýlmalýdýr.
(2) Ýbraz, sürenin son gününde yapýlýrsa, protesto veya buna denk belirleme, izleyen iþ günün-

de de yapýlabilir.
III - Baþvurma hakkýnýn kapsamý
MADDE 810 - (1) Hamil, baþvurma yolu ile;
a) Çekin ödenmemiþ olan bedelini,
b) Ýbraz gününden itibaren bu tutarýn faizini,
c) Protestonun veya buna denk olan belirlemenin ve gönderilen ihbarnamelerin giderleri ile di-

ðer giderleri ve
d) Çek bedelinin binde üçünü aþmamak üzere komisyon ücretini,
isteyebilir.
IV - Mücbir sebepler
MADDE 811 - (1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazý veya protesto edilmesi ve-

ya buna denk bir belirlemenin yapýlmasý, bir devletin mevzuatý veya herhangi bir mücbir sebep gi-
bi aþýlmasý imkânsýz bir engel nedeniyle gerçekleþtirilememiþse, bu iþlemler için belirli olan süre-
ler uzar.
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(2) Hamil, mücbir sebebi gecikmesizin kendi cirantasýna ihbar etmeye ve bu ihbarý çeke veya
alonja kaydedip, bunun altýna, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla zorunludur. 723 üncü madde
hükümleri burada da uygulanýr.

(3) Mücbir sebebin ortadan kalkmasýndan sonra hamil, çeki gecikmesizin ödeme amacýyla ib-
raz etmek ve gereðinde protesto veya buna eþdeðerde bir belirlemeyi yaptýrmak zorundadýr.

(4) Mücbir sebep, ibraz süresinin bitiminden önce olmak þartýyla, hamilin bu sebebi kendinden
önce gelen borçluya ihbar ettiði günden itibaren onbeþ günden fazla devam ederse, çekin ibrazýna
ve protesto çekilmesine veya buna eþdeðerde bir belirlemeye gerek kalmaksýzýn baþvurma hakký
kullanýlabilir.

(5) Hamilin veya çeki ibraz etmekle, protesto çekmekle ya da ayný nitelikte bir belirlemeyi yap-
týrmakla görevlendirdiði kiþinin, sadece kendileriyle ilgili olgular mücbir sebep sayýlmaz.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Çeþitli Hükümler

A) Sahte veya tahrif edilmiþ çek
MADDE 812 - (1) Sahte veya tahrif edilmiþ bir çeki ödemiþ olmasýndan doðan zarar muhata-

ba ait olur; meðerki, senette düzenleyen olarak gösterilen kiþiye, kendisine verilen çek defterini iyi
saklamamýþ olmasý gibi bir kusurun yüklenmesi mümkün olsun.

B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi
MADDE 813 - (1) Hamiline yazýlý çekler hariç olmak üzere; bir ülkede düzenlenip de diðer bir

ülkede veya ayný ülkenin denizaþýrý bir kýsmýnda ödenmesi þart olan ve aksine, bir ülkenin deniza-
þýrý bir kýsmýnda düzenlenip o ülkede ödenmesi þart olan ya da ayný ülkenin denizaþýrý olan ayný kýs-
mýnda yahut çeþitli kýsýmlarýnda düzenlenip ödenmesi þart olan her çek, birbirinin ayný olarak çeþit-
li nüshalar hâlinde düzenlenebilir. Bu nüshalar senet metninde teselsül eden sýra numaralarý ile gös-
terilir. Aksi takdirde her nüsha ayrý bir çek sayýlýr.

C) Zamanaþýmý
MADDE 814 - (1) Hamilin, cirantalarla düzenleyene ve diðer çek borçlularýna karþý sahip ol-

duðu baþvurma haklarý, ibraz süresinin bitiminden itibaren altý ay geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

(2) Çek borçlularýndan birinin diðerine karþý sahip olduðu baþvurma haklarý, bu çek borçlusu-
nun çeki ödediði veya çekin dava yolu ile kendisine karþý ileri sürüldüðü tarihten itibaren altý ay
geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

D) “Banka”nýn tanýmý
MADDE 815- (1) Bu Kýsýmda geçen “banka”dan amaç, Bankacýlýk Kanununa tâbi olan kuru-

luþlardýr. Ancak, ödeme yeri Türkiye dýþýnda olan çekler hakkýnda “banka” teriminden hangi kuru-
luþlarýn anlaþýlacaðý ödeme yeri hukukuna göre belirlenir.

E) Süreler
I - Tatil günleri
MADDE 816 - (1) Bir çekin ibrazý ve protestosu, ancak bir iþ gününde yapýlabilir.
(2) Çeke iliþkin iþlemler ve özellikle ibraz ve protesto veya buna eþdeðer belirleme iþlemleri-

nin yapýlmasý için kanunla belirli sürenin son günü, pazara veya diðer bir tatil gününe rastladýðý tak-
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dirde, bu süre onu izleyen ilk iþ gününü kapsayacak kadar uzar. Aradaki tatil günleri süre hesabýna
dâhildir.

II - Sürelerin hesabý

MADDE 817 - (1) Kanunun bu Kýsmýnda gösterilen süreler hesap edilirken bunlarýn baþladý-
ðý gün sayýlmaz.

F) Uygulanacak hükümler

MADDE 818 - (1) Poliçeye ait aþaðýdaki hükümler çek hakkýnda da uygulanýr:

a) Düzenleyenin bizzat kendi emrine, kendi üzerine ve üçüncü kiþi hesabýna düzenlediði poli-
çeler hakkýndaki 673 üncü madde,

b) Poliçede gösterilen bedeller arasýndaki farklara iliþkin 676 ncý madde,

c) Borçlanmaya ehil olmayan kiþilerin imzasýna, yetkisiz imzaya, düzenleyenin sorumluluðu-
na ve açýk poliçeye ait 677 ilâ 680 inci maddeler,

d) Ciro hakkýndaki 683 ilâ 685 inci maddeler,

e) Poliçeye ait def’ilere iliþkin 687 nci madde,

f) Vekâleten yapýlan cirodan doðan haklara dair 688 inci madde,

g) Avalin þekil ve hükümler hakkýnda 701 ve 702 nci maddeler,

h) Makbuz istemek hakkýna ve kýsmen ödemeye dair 709 uncu madde,

ý) Protestoya ait 715 ilâ 717 nci ve 719 ilâ 721 inci maddeler,

i) “Protestosuz” kaydýna dair 722 nci madde,

j) Ýhbar hakkýndaki 723 üncü madde,

k) Poliçe borçlularýnýn müteselsil sorumluluðuna dair 724 üncü madde,

l) Poliçenin ödenmesi hâlinde baþvurma hakkýna ve poliçenin, protestonun ve makbuzun ken-
disine verilmesini istemek hakkýna dair 726 ve 727 nci maddeler,

m) Sebepsiz zenginleþmeden doðan haklara dair 732 nci madde,

n) Poliçe karþýlýðýnýn devrine dair 733 üncü madde,

o) Poliçe nüshalarý arasýndaki iliþkiye ait 744 üncü madde,

ö) Deðiþiklikler hakkýndaki 748 inci madde,

p) Zamanaþýmýnýn kesilmesine dair 750 ve 751 inci maddeler,

r) Atýfet sürelerinin kabul olunamayacaðýna, poliçeye iliþkin iþlemlerin yapýlmasý gereken yer
ile elle imzaya dair 754 ilâ 756 ncý maddeler,

s) Ýptal hakkýndaki 757 ilâ 763 üncü maddelerle 764 üncü maddenin birinci fýkrasý,

þ) Ehliyete, poliçe ve bonolara iliþkin haklarýn korunmasý ile baþvurma hakkýnýn kullanýlmasý
için gerekli iþlemlere iliþkin kanun ihtilâflarýna dair 766, 768 ve 769 uncu maddeler.

(2) 722 nci maddenin birinci ve üçüncü fýkralarýyla 723 üncü maddenin birinci fýkrasý ve 727 nci
madde hükümlerinin çeklere uygulanmasýnda, protesto yerine 808 inci maddenin birinci fýkrasýnýn (b)
ve (c) bentleri gereðince belirleme yapýlmasý da geçerlidir.
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BEÞÝNCÝ AYIRIM
Kanunlar Ýhtilafý

A) Muhatap olma ehliyeti
MADDE 819 - (1) Bir çekin kimin üzerine düzenlenebileceðini, çekin ödeneceði ülkenin hu-

kuku belirler. Bu hukuka göre çek, muhatabýn þahsý bakýmýndan geçersiz sayýlýyorsa, hukuklarýnýn
böyle bir nedenden dolayý geçersizliði öngörmediði ülkelerde, çek üzerine atýlan imzalardan doðan
borçlanmalar geçerlidir.

B) Þekil ve süreler
MADDE 820 - (1) Çeke ait borçlanmalarýn þekli, bu borçlanmalarýn imza edilmiþ olduðu ül-

kenin hukukuna göre belirlenir. Bununla beraber, ödeme yeri hukukunun öngördüðü þekle uyulma-
sý yeterlidir.

(2) 767 nci maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarý da uygulanýr.
C) Borçlanmalarýn hükümleri
I - Düzenlenme yeri kanunu
MADDE 821 - (1) Çekten doðan borçlanmalarýn sonuçlarý, bu borçlanmalarýn yapýldýðý ülke

hukukuna göre belirlenir.
II - Ödeme yeri hukuku
MADDE 822 - (1) Aþaðýda yazýlý hususlar çekin ödeneceði ülke hukukuna göre belirlenir:
a) Çekin mutlaka görüldüðünde mi ödenmesi gerektiði yoksa, görüldükten belirli bir süre son-

ra ödenmesi þartýyla da düzenlenip düzenlenemeyeceði ve gerçek düzenlenme gününden sonraki bir
günün çeke yazýlmasýnýn ne gibi sonuçlar doðuracaðý,

b) Ýbraz süresi,
c) Çekin; kabul, teyit, tasdik veya vize edilip edilmeyeceði ve bu kayýtlarýn ne gibi sonuçlar do-

ðuracaðý,
d) Hamilin kýsmen ödemeyi isteyebilip isteyemeyeceði ve böyle bir ödemeyi kabule zorunlu

olup olmadýðý,
e) Çekin çizilip çizilemeyeceði veya “hesaba geçirilecektir” kaydýný veya buna eþit bir ibareyi

içerip içermeyeceði ve bu çizginin ya da bu kaydýn yahut ona eþit olan ibarenin ne gibi sonuçlar do-
ðuracaðý,

f) Çekin karþýlýðý üzerinde hamilin özel haklarý bulunup bulunmadýðý ve bu haklarýn niteliðinin
ne olduðu,

g) Düzenleyenin çekten cayabilip cayamayacaðý veya çekin ödenmesine itiraz edebilip edeme-
yeceði,

h) Çekin kaybedilmesi veya çalýnmasý hâlinde alýnacak tedbirler,
i) Cirantalara, düzenleyene ve diðer çek borçlularýna karþý baþvurma haklarýnýn korunmasý için

bir protesto veya buna eþdeðer bir belirleme yapmanýn gerekli olup olmadýðý.
III - Yerleþim yeri hukuku
MADDE 823 - (1) Muhatap ve yerleþim yerli çeki ödeyecek olan üçüncü kiþi aleyhine sebep-

siz zenginleþmeden doðan istemler, bu kiþilerin yerleþim yerlerinin bulunduðu ülkenin hukukuna
göre belirlenir.
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BEÞÝNCÝ KISIM

Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diðer Emre Yazýlý Senetler

A) Emre yazýlý senet

I - Tanýmý

MADDE 824 - (1) Emre yazýlý olan veya kanunen böyle sayýlan kýymetli evrak, emre yazýlý se-
netlerdendir.

II - Borçlunun def’ileri

MADDE 825 - (1) Borçlu, emre yazýlý bir senetten doðan alacaða karþý ancak, senedin geçer-
sizliðine iliþkin veya senet metninden anlaþýlan def’ilerle alacaklý kim ise ona karþý, þahsen haiz bu-
lunduðu def’ileri ileri sürebilir.

(2) Borçlu ile önceki hamillerden biri veya senedi düzenleyen kiþi arasýnda doðrudan doðruya
varolan iliþkilere dayanan def’ilerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hamilin bilerek
borçlunun zararýna hareket etmiþ olmasý hâlinde caizdir.

B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler

I - Emre yazýlý havaleler

1. Genel olarak

MADDE 826 - (1) Senet metninde poliçe olarak gösterilmemekle beraber, açýkça emre yazýlý
olarak düzenlenen ve diðer hususlarda da poliçede aranýlan unsurlarý içeren havaleler poliçe hük-
mündedir.

2. Kabul zorunluluðunun bulunmamasý

MADDE 827 - (1) Emre yazýlý havale kabul için ibraz edilemez.

(2) Buna raðmen ibraz edilir ve kabulden de kaçýnýlýrsa hamilin bu sebepten dolayý baþvurma
hakký yoktur.

3. Kabulün hükümleri

MADDE 828 - (1) Emre yazýlý bir havalenin, havale olunan tarafýndan isteðe baðlý olarak ka-
bulü poliçenin kabulü hükmündedir. Bununla beraber, hamil, havale olunan kiþi iflâs etmiþ veya bir
ilâmla ispatlanmamýþ olsa bile ödemelerini tatil etmiþ veya aleyhine yapýlan takip semeresiz kalmýþ-
sa, vadenin gelmesinden önce baþvurma hakkýný kullanamaz.

(2) Bunun gibi, havale edenin iflâsý hâlinde vadenin gelmesinden önce hamil baþvurma hakký-
ný kullanamaz.

4. Ýcrada uygulanmayacak hükümler

MADDE 829 - (1) Ýcra ve Ýflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazýlý senetlerden bono-
larýn takibine iliþkin hükümleri emre yazýlý havaleye uygulanamaz.

II - Emre yazýlý ödeme vaatleri

MADDE 830 - (1) Senet metninde bono olarak gösterilmemekle beraber, açýkça emre yazýlý
olarak düzenlenmiþ olan ve bonoda aranýlan diðer unsurlarý da içeren ödeme vaatleri, bono hükmün-
dedir. Ancak, emre yazýlý olarak düzenlenmiþ olan ödeme vaatleri hakkýnda, araya girerek ödeme-
ye iliþkin hükümler uygulanmaz.
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(2) Ýcra ve Ýflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazýlý senetlerden bonolarýn takibine iliþ-
kin hükümleri, emre yazýlý olarak düzenlenmiþ bulunan ödeme vaatlerine uygulanmaz.

C) Cirosu kabil olan diðer senetler
MADDE 831 - (1) Ýmza edenin, yer, zaman ve miktar bakýmlarýndan belirli nakdi ödemelerde

bulunmak ve belirli miktarda misli þeyler teslim etmek borçlanmasýný içeren senetler, açýkça emre
yazýlý olduklarý takdirde ciro ile devredilebilirler.

(2) Bu senetler ve makbuz senetleri, varant ve koniþmento gibi cirosu kabil olan senetler hak-
kýnda, cironun þekli, hamilin hak sahipliði ve senedi elinde bulunduranýn onu geri vermekle yüküm-
lü olmasý hususlarýnda, poliçelere iliþkin hükümler geçerlidir. Ýptal konusunda, varant ve makbuz
senedi dýþýndaki emre yazýlý senetlere poliçelere iliþkin hükümler uygulanýr.

(3) Kambiyo senetlerindeki baþvurmaya iliþkin hükümler kanunda açýk hüküm olmadýkça, bi-
rinci fýkrada yazýlý senetler hakkýnda uygulanmaz.

ALTINCI KISIM
Makbuz Senedi ve Varant

A) Umumî maðazalar
I - Genel olarak
MADDE 832 - (1) Makbuz senedi ve varant verme karþýlýðýnda serbest veya gümrüklenmemiþ

mal ve hububatý saklama sözleþmesi uyarýnca kabul etmek ve tevdi edenlere de bu senetlerle tevdi
olunan mal ve hububatý satabilmek veya rehnedebilmek imkâný vermek amacýyla kurulan maðaza-
lara “umumî maðaza” denir. Umumî maðazalar iþlemleri bu Kýsým hükümlerine tâbidir.

(2) Umumî maðazalar Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izniyle kurulur. Ýzin almadan umumî ma-
ðaza açarak makbuz senedi veya varant düzenleyenler, üç aydan altý aya kadar hapis ve doksan gün-
den az olmamak üzere adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

(3) Umumî maðazalarýn kuruluþ usul ve esaslarý, bunlara kabul edilecek mal ve hububat cins-
leri ve umumî maðazalarýn henüz gümrüklenmemiþ olan mallarý kabul etmeye yetkili sayýlmalarý
için gereken þartlar ve gümrük denetimi özel kanununda düzenlenir.

II - Ýstisnalar
MADDE 833 - (1) 832 nci maddede yazýlý senetleri vermeksizin, yalnýz mal ve hububatý sak-

lama sözleþmesiyle kabul etmek üzere açýlan diðer kurumlar ve yerler hakkýnda umumî maðazala-
ra ait hükümler geçerli olmaz. Bu hususta Borçlar Kanununun vedia sözleþmesi hakkýndaki hüküm-
leri uygulanýr.

(2) Tevdi edilmiþ þeyler karþýlýðýnda verilen, ancak kanunun aradýðý þekil þartlarýna uymayan
senetlerle, bu þekil þartlarýna uygun olup da izin almamýþ olan kurumlar tarafýndan verilen senetler,
kýymetli evrak olmayýp teslim alma makbuzlarý veya ispat belgeleri hükmündedir.

B) Makbuz senedi ve varant
I - Þekil
1. Makbuz senedi
MADDE 834 - (1) Umumi maðazalara tevdi edilen mal ve hububat karþýlýðýnda verilen mak-

buz senedinin aþaðýda yazýlý kayýtlarý içermesi gereklidir:
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a) Tevdi edenin adý, mesleði, yerleþim yeri,

b) Tevdinin yapýldýðý umumî maðazanýn ticaret unvaný ile merkezi,

c) Tevdi olunan mallarýn cins ve miktarý ile nitelik ve deðerinin bilinmesi için açýklanmasý ge-
reken hususlar,

d) Tevdi olunan mallarýn tâbi olmasý gereken, resim, harç ve vergilerin ödenip ödenmediði ve
sigorta edilip edilmediði,

e) Ödenmiþ veya ödenecek ücretler; giderler,

f) Senedin kimin adýna veya emrine düzenleneceðini gösteren bir ibare,

g) Umumî maðaza sahibinin imzasý.

2. Varant

MADDE 835 - (1) Varantýn da 834 üncü maddede yazýlý kayýtlarý aynen içermesi ve makbuz
senedine baðlý olmasý gerekir.

3. Defter

MADDE 836 - (1) Makbuz senedi ve varanttan oluþan belgenin dip koçanlý bir defterden ko-
parýlmýþ olmasý ve defterin umumî maðazaya ait belgeler arasýnda saklanmasý gereklidir.

4. Kýsmî senet

MADDE 837 - (1) Makbuz senedi ve varantýn hamili, giderleri kendisine ait olmak üzere ön-
ceden tevdi olunan mallarýn kýsýmlara ayrýlmasýný ve her kýsým için ayrý ayrý senet verilmesini iste-
yebilir. Bu takdirde eski senet geri verilir ve iptal olunur.

II - Ciro

1. Genel olarak

MADDE 838 - (1) Makbuz senediyle varant emre yazýlý olmasa bile ayrý ayrý veya birlikte tes-
lim ve ciro yoluyla devredilebilir. Ciro yapýldýðý günün tarihini de taþýr.

(2) Varant ile makbuz senedi birlikte beyaz ciro ile de devredebilir. Bu türlü ciro, her iki senet
teslim edildiði takdirde cirantanýn haklarýný hamile devreder.

2. Hükümleri

MADDE 839 - (1) Senedin teslimi þartýyla, ciro aþaðýda yazýlý hükümleri doðurur:

a) Makbuz senedi ve varantýn birlikte cirosu, tevdi olunan mallarýn mülkiyetini devreder.

b) Yalnýz varantýn cirosu, varantýn devredildiði kiþiye, tevdi olunan mallar üzerinde rehin hak-
ký saðlar.

c) Yalnýz makbuz senedinin cirosu, varant hamilinin hakký saklý kalmak þartýyla, tevdi olunan
mallarýn mülkiyetini devreder.

3. Varantýn cirosu

MADDE 840 - (1) Varantýn ilk cirosu, hangi borcun teminat altýna alýnmasý için yapýlmýþsa
onu, faiz oranýný ve vadeyi içerir.

(2) Varantýn cirosunda yazýlý kayýtlar aynen makbuz senedinin üzerine de yazýlarak, varantýn
ciro edildiði kiþi tarafýndan imza edilir.
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C) Mallar üzerinde tasarruflar
I - Yapýlamayacak iþlemler
MADDE 841 - (1) Varant ile makbuz senedinin zýyaýndan, mirastan veya iflâstan kaynaklanan

uyuþmazlýklar hâriç olmak üzere, umumî maðazalara tevdi olunan þeyler üzerinde haciz, el koyma
veya rehin yapýlamaz.

II - Malýn geri alýnmasý
1. Genel olarak
MADDE 842 - (1) Varanttan ayrýlmýþ bir makbuz senedinin hamili, varant ile teminat altýna

alýnmýþ olan borcun ana parasý ile vade gününe kadar olan faizlerini umumî maðazaya yatýrarak, va-
de gününden önce de mallarý çekebilir.

(2) Yatýrýlan para varantýn geri verilmesi karþýlýðýnda hamiline ödenir.
2. Kýsmen geri alma
MADDE 843 - (1) Varanttan ayrýlmýþ makbuz senedinin hamili, umumî maðazaya tevdi olu-

nan misli eþyadan bir kýsmýný çekmek istediði takdirde maðazanýn sorumluluðu altýnda, hem çeke-
ceði kýsým ve hem de varant ile teminat altýna alýnmýþ borç ile orantýlý bir miktar parayý umumî ma-
ðazaya yatýrmak zorundadýr.

III - Sattýrma hakký
1. Þartlar
MADDE 844 - (1) Vade gününde alacaðý ödenmemiþ varant hamili, poliçe hamili gibi, protes-

to çektikten on gün sonra rehin hükümlerine göre tevdi edilen mallarý sattýrabilir.
(2) 841 inci maddede yazýlý hâller satýþa engel deðildir.
2. Satýþ bedeli
MADDE 845 - (1) Gümrük resmi ve diðer resim, harç ve vergilerle tevdi olunan mallar için

umumî maðaza tarafýndan yapýlan giderler ve maðazanýn ücreti satýþ bedelinden, öncelikle ödenir.
(2) Birinci fýkrada yazýlý paralar ve teminat altýna alýnan borç ödendikten sonra bakiye, mak-

buz senedi hamiline ödenmek üzere maðaza sahibine verilir.
3. Baþvurma hakký
MADDE 846 - (1) Bir varant hamilinin, sadece sattýrdýðý tevdi olunan mallarýn alacaðýna yet-

memesi hâlinde, borçlunun veya cirantalarýn mallarýna baþvurma hakký vardýr.
(2) Protesto çekmemiþ veya kanunî süresi içinde tevdi olunan mallarý sattýrmaya teþebbüs et-

memiþ olan varant hamili, cirantalarýna karþý bütün haklarýný kaybederse de borçluya karþý baþvur-
ma hakký geçerliliðini sürdürür.

4. Sigorta
MADDE 847 - (1) Varantýn hamili, sigorta edilen malýn zýya veya hasarý hâlinde sigorta bede-

linden alacaðýný tahsil eder.
D) Zamanaþýmý
MADDE 848 - (1) Makbuz senedi ve varanttan doðan istem haklarý, poliçeler hakkýndaki za-

manaþýmý sürelerine tâbidir. Cirantalara karþý baþvurma için zamanaþýmýnýn baþlangýcý, eþyanýn sa-
týþ günüdür.
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E) Senetlerin zýyaý
MADDE 849 - (1) Makbuz senedi veya varantý kaybeden hamil, bu senetlere malik olduðunu

ispat etmek ve teminat vermek suretiyle, maðazanýn bulunduðu yerdeki mahkemeden alacaðý izin
üzerine, durumun kararda gösterilen o yer gazetelerinde ilânýndan ve itiraz için verilecek sürenin
geçmesinden sonra ikinci bir nüsha alabilir. Kaybolan varantýn süresi geçmiþse, hamilin istemi üze-
rine mahkeme ayný þekilde borcun ödenmesine izin verebilir. Ýzin, maðazaya ve varanta iliþkin ise,
hem maðazaya hem de ilk borçluya teblið olunur. Alacaklýnýn, maðazanýn bulunduðu yerde bir de
yerleþim yeri göstermesi gerekir. Maðaza sahibi ve borçlu izin kararýna itiraz edebilirler. Ýtiraz üze-
rine mahkeme derhal hükmünü verir. Hüküm alacaklý lehine ise, icranýn geri býrakýlmasýna karar ve-
rilemez. Ancak, ilgililerin istemi üzerine, icra mahkemesi hüküm kesinleþinceye kadar tevdi olunan
eþyanýn satýþýndan elde edilecek paranýn icra veznesinde saklanmasýna karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ KÝTAP
Taþýma Ýþleri

BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Taþýyýcý
MADDE 850 - (1) Taþýyýcý, taþýma sözleþmesiyle eþya veya yolcu taþýma iþini veya ikisini bir-

likte üstlenen kiþidir. Eþya her türlü yükü de kapsar.
(2) Taþýyýcý, taþýma sözleþmesiyle eþyayý varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim

etmeyi veya yolcuyu varma yerine ulaþtýrmayý; buna karþýlýk, eþya taþýmada gönderen ve yolcu ta-
þýmada yolcu, taþýyýcýya, taþýma ücretini ödemeyi borçlanýr.

(3) Taþýma iþleri ticarî iþletme faaliyetidir.
B) Hükümlerin uygulama alaný
MADDE 851 - (1) Eþya ve yolcu taþýmayý arýzî olarak üstlenen kiþi hakkýnda da bu Kitap hü-

kümleri, uygun düþtükleri ölçüde, uygulanýr.
C) Saklý tutulan hükümler
I- Kural
MADDE 852 - (1) Deniz, demir ve havayoluyla taþýma ile posta idaresine iliþkin özel hüküm-

ler saklýdýr.
II- Özel hükümlerin sorumluluðu etkilememesi
MADDE 853 - (1) Taþýyýcý ve taþýma iþleri komisyoncusu, taþýma iþini 852 nci maddede ön-

görülen özel hükümlere baðlý bulunan bir kuruluþa gördürdükleri takdirde de Kanunun kendilerine
yüklediði sorumluluðun hafifletilmesini veya kaldýrýlmasýný isteyemezler. Deðiþik tür araçlar ile ta-
þýmaya iliþkin Dördüncü Kýsým hükümleri saklýdýr.

D) Sorumluluðun kaldýrýlmasýna veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliði
MADDE 854 - (1) Kanunun, taþýyýcýya, taþýma iþleri komisyoncusuna ve faaliyetleri Devlet iz-

nine baðlý taþýma iþletmelerine yüklediði sorumluluklarýn, önceden hafifletilmesi veya kaldýrýlmasý
sonucunu doðuran tüm sözleþme hükümleri geçersizdir. Bu hükümlerin, iþletme tüzüklerinde, genel
iþlem þartlarýnda, biletlerde, tarifelerde veya benzer diðer belgelerde öngörülmüþ olmalarý hâlinde
de hüküm aynýdýr.
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E) Zamanaþýmý
MADDE 855 - (1) Bu Kitap hükümlerine tâbi taþýmalardan doðan tüm istem haklarý bir yýlda

zamanaþýmýna uðrar.

(2) Bu süre, eþya taþýmasýnda, eþyanýn gönderilene teslimi; yolcu taþýmasýnda, yolcunun varma
yerine ulaþma tarihinden baþlar. Eþya tamamen zayi olmuþ veya yolcu gideceði yere ulaþamamýþ
ise, zamanaþýmý süresi, eþyanýn teslimi ve yolcunun ulaþmasý gereken tarihten itibaren iþlemeye
baþlar.

(3) Rücu haklarýna iliþkin zamanaþýmý, rücu alacaklýsýnýn, zararý ve rücu borçlusunu öðrendiði
tarihten itibaren, üç ay içinde zarar hakkýnda rücu borçlusuna bildirimde bulunmuþ olmasý þartýyla;
rücu alacaklýsýna karþý mahkeme kararýnýn kesinleþtiði günden, kesinleþmiþ mahkeme kararý bulun-
mayan hâllerde ise, rücu alacaklýsýnýn borcu ifa ettiði tarihten itibaren iþlemeye baþlar.

(4) Gönderen veya gönderilen, taþýyýcýya karþý olan haklarýný, bir yýl içinde 18 inci maddenin
üçüncü fýkrasýna uygun þekilde istemiþ olmalarý þartýyla, def’i olarak her zaman ileri sürebilirler.

(5) Taþýyýcýnýn kastýndan veya pervasýzca bir davranýþýyla ve böyle bir zararýn meydana gelme-
si ihtimalinin bilinciyle iþlenmiþ bir fiilinden veya ihmâlinden dolayý;

a) Eþya zýyaa, hasara uðramýþ veya geç teslim edilmiþse,

b) Yolcu bir kaza sonucu ölmüþ veya bedensel bütünlüðü zedeleyen bir zarara uðramýþsa,

c) Yolcu geç ulaþmýþsa,

taþýyýcýnýn sorumluluðu üç yýlda zamanaþýmýna uðrar.

(6) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunundaki zamanaþýmý hükümleri
saklýdýr.

ÝKÝNCÝ KISIM
Eþya Taþýma

A) Taþýma sözleþmesinin uygulanmasý
I - Taþýma senedi
MADDE 856 - (1) Taþýma senedi taraflardan birinin istemi üzerine düzenlenir. Senet üç özgün

nüsha olarak hazýrlanýr ve gönderen tarafýndan imzalanýr. Gönderen, taþýyýcýnýn da taþýma senedini
imzalamasýný isteyebilir. El yazýsý ile imzalanmýþ taþýma senetlerinin suretlerindeki imza, damga ve-
ya mühür þeklinde ya da basýlý olabilir. Bir nüsha gönderene aittir, diðeri eþyaya eþlik eder, üçüncü-
sü taþýyýcýda kalýr.

(2) Taþýma senedi düzenlenmemiþ olsa bile, taraflarýn karþýlýklý ve birbirine uygun iradeleri ile
taþýma sözleþmesi kurulur. Eþyanýn taþýyýcýya teslimi, taþýma sözleþmesinin varlýðýna karinedir.

II - Taþýma senedinin içeriði
MADDE 857 - (1) Taþýma senedi aþaðýdaki kayýtlarý içerir:
a) Düzenlenme yeri ve tarihi.

b) Gönderenin adý, soyadý veya ticaret unvaný ve adresi.

c) Taþýyýcýnýn adý, soyadý veya ticaret unvaný ve adresi.

d) Eþyanýn teslim alýnacaðý yer ve gün ile teslim edileceði yer.
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e) Gönderilenin adý, soyadý veya ticaret unvaný ile adresi.

f) Gerektiðinde bildirim adresi.

g) Eþyanýn türünün olaðan iþareti ile ambalajýnýn çeþiti ve tehlikeli mallarda bunlara iliþkin
mevzuatta öngörülen, diðer durumlarda ise genellikle tanýnan iþaretleri.

h) Taþýnacak paketlerin sayýsý, iþaretleri ve numaralarý.

i) Eþyanýn net olmayan aðýrlýðý veya baþka þekilde beyan edilen miktarý.

j) Taþýmanýn yapýlacaðý süre.

k) Kararlaþtýrýlan taþýma ücreti ve teslime kadar ortaya çýkacak giderler ile taþýma ücretinin
gönderenden baþka biri tarafýndan ödenecek olmasý hâlinde buna iliþkin kayýt.

l) Teslimde ödemeli taþýmalarda teslimde ödeme kaydý ve ödenecek tutar.

m) Eþyanýn gümrük ve diðer resmî iþlemlerine iliþkin talimatlar.

n) Varsa taþýmanýn üstü açýk ya da örtülmemiþ bir araçta veya güvertede yapýlabileceðine iliþ-
kin sözleþmeyi.

(2) Taþýma senedine taraflarýn uygun gördüðü diðer kayýtlar da konulabilir.

III - Taþýma senedinin ispat gücü
MADDE 858 - (1) Ýki tarafça imzalanan taþýma senedi, taþýma sözleþmesinin yapýldýðýna, içe-

riðine ve eþyanýn taþýyýcý tarafýndan teslim alýndýðýna kanýt oluþturur.

(2) Ýki tarafça imzalanan taþýma senedi, eþyanýn ve ambalajýnýn, eþyanýn taþýyýcý tarafýndan tes-
lim alýndýðý sýrada, dýþ görünüþü bakýmýndan iyi durumda bulunduðuna ve taþýnan paketlerin sayý-
sýnýn, iþaretleri ile numaralarýnýn, taþýma senedinde yer alan kayýtlara uygun olduðuna karinedir;
meðerki, taþýyýcý taþýma senedine haklý bir sebeple çekince koymuþ olsun. Çekince, taþýyýcýnýn, ka-
yýtlarýn doðruluðunu denetleyecek, uygun araçlara sahip olmadýðý sebebine de dayandýrýlabilir.

(3) Eþyanýn net olmayan aðýrlýðý veya baþka þekilde beyan edilen miktarý ya da taþýnacak pa-
ketlerin içeriði, taþýyýcý tarafýndan denetlenmiþ ve denetlemenin sonucu her iki tarafça imzalanan ta-
þýma senedine yazýlmýþsa, bu yazý, aðýrlýðýn, miktarýn ve içeriðin, taþýma senedinde yer alan kayýt-
lara uygun olduðuna karinedir.

(4) Taþýyýcý, gönderen istemde bulunmuþsa ve buna uygun araçlarý varsa, eþyanýn aðýrlýðýný, mik-
tarýný veya içeriðini denetlemekle yükümlüdür. Bu hâlde, taþýyýcý denetleme ile ilgili giderleri ister.

IV - Yük senedi
MADDE 859 - (1) Taþýma senedi düzenlenmemiþse, gönderenin istemi üzerine taþýyýcý, eþya

ve taþýma hakkýnda yeterli bilgileri içeren bir yük senedi imzalayýp gönderene vermek zorundadýr.

V - Refakat belgeleri
MADDE 860 - (1) Gönderen, eþyanýn tesliminden önce, resmî nitelik taþýyan, özellikle güm-

rük iþlemleri için gerekli bulunan bilgileri taþýyýcýya vermek ve söz konusu belgeleri taþýyýcýnýn ta-
sarrufuna býrakmak zorundadýr.

(2) Taþýyýcý, kendisine verilen belgelerin zýyaýndan, hasarýndan veya yanlýþ kullanýlmasýndan
doðan zararlardan sorumludur; meðerki zýya, hasar veya yanlýþ kullanma taþýyýcýnýn kaçýnamayaca-
ðý ve sonuçlarýný önleyemeyeceði durumlardan kaynaklanmýþ olsun. Ancak, taþýyýcýnýn sorumlulu-
ðu, eþyanýn zýyaý hâlinde ödenecek miktarla sýnýrlýdýr.
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VI - Tehlikeli eþya
MADDE 861 - (1) Tehlikeli eþya taþýnacaksa gönderen, taþýyýcýya zamanýnda açýk, anlaþýlabi-

lir içerikte ve yazýlý þekilde, tehlikenin türü ve gerekiyorsa alýnmasý gereken önlemler konusunda
bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

(2) Taþýyýcý, eþyayý teslim alýrken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendisine herhangi bir bil-
dirimde bulunulmamýþsa, gönderene karþý herhangi bir tazmin yükümlülüðü doðmaksýzýn, tehlikeli
malýn boþaltýlmasýný, depolanmasýný, geri taþýnmasýný veya gerektiðinde imhasýný ve zararsýz duruma
getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karþýlanmasýný, gönderenden isteyebilir.

VII - Ambalaj ve iþaret
MADDE 862 - (1) Eþyanýn niteliði, kararlaþtýrýlan taþýma dikkate alýndýðýnda, ambalaj yapýl-

masýný gerektiriyorsa, gönderen, eþyayý zýya ve hasardan koruyacak ve taþýyýcýya zarar vermeyecek
þekilde ambalajlamak zorundadýr. Ayrýca gönderen, eþyanýn sözleþme hükümlerine uygun þekilde
iþleme tâbi tutulabilmesi için iþaretlenmesi gerekiyorsa, bu iþaretleri de koymakla yükümlüdür.

VIII - Yükleme ve boþaltma
MADDE 863 - (1) Sözleþmeden, durumun gereðinden veya ticarî teamülden aksi anlaþýlma-

dýkça; gönderen, eþyayý, taþýma güvenliðine uygun biçimde araca koyarak, istifleyerek, baðlayarak,
sabitleyerek yüklemek ve ayný þekilde boþaltmak zorundadýr. Taþýyýcý, ayrýca yüklemenin iþletme
güvenliðine uygun olmasýný saðlamakla yükümlüdür.

(2) Yükleme ve boþaltma ile ilgili olarak, durumun gereklerine göre belirlenecek makul bir sü-
re için, aksi kararlaþtýrýlmadýkça, ayrýca ücret istenemez.

(3) Taþýyýcý, sözleþme hükümlerine dayanarak veya kendi risk alanýndan kaynaklanmayan ne-
denlerle makul yükleme veya boþaltma süresinden daha fazla beklerse, bekleme ücreti olarak uy-
gun bir ücrete hak kazanýr.

IX - Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluðu
MADDE 864 - (1) Gönderen, kusuru olmasa da;
a) Yetersiz ambalajlamadan ve iþaretlemeden;

b) Taþýma senedine yazýlan bilgilerdeki gerçeðe aykýrýlýklar ile yanlýþlýk ve eksikliklerden;

c) Tehlikeli malýn bu niteliði hakkýnda bildirimde bulunmamaktan;

d) 860 ýncý maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen belge ve bilgilerdeki eksikliklerden, gerçeðe
aykýrýlýklardan, belge ve bilgilerin yokluðundan;

kaynaklanan, taþýyýcýnýn zararlarý ile giderlerini tazminle yükümlüdür.

(2) Ancak, gönderenin bu durumlarda sorumlu olduðu tazminat miktarý, gönderinin net olma-
yan aðýrlýðýnýn her kilosu için 8,33 Özel Çekme Hakký ile sýnýrlýdýr. Bu hâlde de 882 nci maddenin
dördüncü fýkrasý ile 885 ilâ 887 nci maddeler kýyas yoluyla uygulanýr.

(3) Zararýn veya giderlerin doðmasýnda taþýyýcýnýn davranýþlarýnýn da etkisi olmuþsa, tazmin
yükümlülüðü ile ödenecek tazminatýn kapsamýnýn belirlenmesinde, bu davranýþlarýn ne ölçüde etki-
li olduklarý da dikkate alýnýr.

(4) Gönderen tüketici ise, taþýyýcýya karþý ancak kusuru hâlinde ve birinci ile ikinci fýkra hü-
kümlerine göre, zarar ve giderleri tazminle yükümlü tutulur.
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(5) Tüketici, sözleþmeyi ticarî veya meslekî faaliyeti ile ilgili olmayan bir amaçla yapan bir
gerçek ya da tüzel kiþidir.

X - Gönderen tarafýndan fesih
MADDE 865 - (1) Gönderen taþýma sözleþmesini her zaman feshedebilir.
(2) Gönderen sözleþmeyi feshederse, taþýyýcý;

a) Kararlaþtýrýlan taþýma ücreti ile bekleme ücretinden ve tazmini gereken giderlerden, sözleþ-
menin feshi sonucunda tasarruf ettiði giderlerin veya baþka bir þekilde elde ettiði veya kötüniyetli
olarak elde etmeyi ihmâl ettiði menfaatlerin indirilmesiyle kalan tutarý veya

b) Kararlaþtýrýlan taþýma ücretinin üçte birini,

isteyebilir. Taþýma sözleþmesinin feshi, taþýyýcýnýn riziko alanýna giren bir sebepten kaynaklan-
mýþsa, bu fýkranýn (b) bendi uyarýnca bir istem ileri sürülemeyeceði gibi, sözleþmenin ifasýnda gön-
derenin menfaati yoksa, taþýyýcýnýn bu fýkranýn (a) bendinden doðan istem hakký da düþer.

(3) Eþya, sözleþmenin feshinden önce yüklenmiþse, taþýyýcý, giderleri gönderene ait olmak üze-
re, 869 uncu maddenin üçüncü fýkrasýnýn ikinci ilâ dördüncü cümlelerine uygun önlemleri alabilir.
Taþýyýcý, eþyanýn boþaltýlmasýna, boþaltma, iþletmesi için sakýnca oluþturmadýðý ve diðer gönderile-
rin gönderenleri ve alýcýlarý bundan zarar görmediði takdirde izin verebilir. Fesih, taþýyýcýnýn riziko
alanýna giren bir sebepten kaynaklanýyorsa, taþýyýcý, birinci ve ikinci cümlelerden farklý olarak, yük-
lenmiþ bulunan eþyayý giderleri kendisine ait olmak üzere hemen boþaltmak zorundadýr.

XI - Kýsmî taþýmayý istem hakký
MADDE 866 - (1) Taþýyýcý, taþýnmasý kararlaþtýrýlan eþyanýn tamamý yüklenmiþ olmasa bile,

gönderenin istemi üzerine yola çýkmak zorundadýr. Bu durumda taþýyýcý,

a) Sözleþmede kararlaþtýrýlmýþ olan taþýma ücretinin tamamýný,

b) Doðmuþ bekleme ücretini,

c) Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldýðý giderleri ve uðradýðý zararý,

d) Alacaklarý, eksik yükleme sebebiyle kýsmen veya tamamen teminatsýz kalmýþsa, kendisine
ek teminat gösterilmesini

isteyebilir. Ancak, kýsmen yüklenmeyen eþyanýn yerine baþka bir sözleþme uyarýnca eþya ta-
þýnmýþsa, bu eþya için alýnacak taþýma ücreti, (a) bendine göre istenecek ücrete mahsup edilir.

(2) Eksik yükleme, taþýyýcýnýn riziko alanýna giren sebeplerden kaynaklanýyorsa, taþýyýcý, birin-
ci fýkrada belirtilen istem haklarýna, fiilen taþýnan yük oranýnda sahiptir.

XII - Yükleme süresine uyulmamasý hâlinde taþýyýcýnýn haklarý
MADDE 867 - (1) Gönderen, eþyayý süresi içinde yüklemezse veya yükleme yükümlülüðünün

bulunmadýðý hâllerde eþyayý hazýr bulundurmazsa, taþýyýcý, makul bir süre vererek gönderene eþya-
nýn yüklenmesini veya hazýr bulundurulmasýný ihtar eder.

(2) Birinci fýkra hükmüne göre verilen süre içinde eþya yüklenmez veya hazýr bulundurulmaz-
sa, taþýyýcý sözleþmeyi feshedebilir ve 865 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre haklarýný kullanabilir.

(3) Birinci fýkra hükmüne göre verilen süre içinde, kararlaþtýrýlan yükleme kýsmen yapýlmýþsa
veya eþya kýsmen hazýr bulundurulmuþsa, taþýyýcý eksik yüklenen eþya ile yola çýkýp, 866 ncý mad-
denin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (d) bentlerine göre istem haklarýný kullanabilir.



---- 1163 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(4) Yükleme süresine uyulmamasý, taþýyýcýnýn riziko alanýna giren bir sebepten kaynaklanýyor-
sa, taþýyýcýnýn istem hakký yoktur.

XIII - Emir, talimat ve tasarruflar
MADDE 868 - (1) Gönderen taþýyýcýya, taþýmanýn yapýlmasý için emir ve talimât verebileceði

gibi, taþýmanýn durdurulmasý, eþyanýn geri getirilmesi, baþka bir varma veya teslim yerine götürül-
mesi ya da baþka bir gönderilene teslim edilmesi þeklinde tasarruflarda da bulunabilir. Gönderenin
bu tür emir, talimat ve tasarruflarý, taþýyýcýnýn iþletmesi için sakýncalýysa veya diðer gönderenlerin
ve alýcýlarýn gönderileri için bir zarar tehdidini beraberinde getiriyorsa, taþýyýcý bunlarý yerine getir-
mekle yükümlü deðildir. Taþýyýcý, gönderenden aldýðý emir ve talimat ile tasarruflarýnýn yerine ge-
tirilmesi için gerekli olan giderleri ve uygun bir ücret isteyebilir. Taþýyýcý emir, talimat ve tasarruf-
larýn uygulanmasýna baþlanmasýný bir avansýn ödenmesi þartýna baðlayabilir.

(2) Eþyanýn teslim yerine ulaþmasý ile gönderenin emir ve talimat verme yetkisi ve tasarrufta
bulunmak hakký sona erer. Bu andan itibaren söz konusu yetki ve haklar gönderilene ait olur. Birin-
ci fýkranýn ikinci ilâ dördüncü cümle hükümleri burada da geçerlidir.

(3) Gönderilen, tasarruf hakkýný kullanarak eþyanýn bir üçüncü kiþiye teslimini istemiþse, bu ki-
þi baþka bir gönderilen belirleyemez.

(4) Taþýma senedi düzenlenmiþ ve her iki tarafça imzalanmýþsa, gönderen, taþýma senedinde
öngörülmüþ olmasý þartýyla, ancak kendisine ait olan nüshayý ibraz ederek tasarruf hakkýný kullana-
bilir.

(5) Taþýyýcý, kendisine verilen emir ve talimatlarý ve gönderenin tasarruflarýný yerine getireme-
yecekse, bunu gönderene bildirmelidir.

(6) Tasarruf hakkýnýn kullanýlmasý, taþýma senedinin ibrazý þartýna baðlanmýþ ve taþýyýcý her-
hangi bir talimatý, taþýma senedi ibraz edilmeden yerine getirmiþse, bundan doðacak zararlar için
hak sahiplerine karþý sorumludur. Taþýyýcýnýn sorumluðunu sýnýrlayan hükümler geçersizdir.

XIV - Taþýma ve teslim engelleri
MADDE 869 - (1) Eþyanýn teslim edilmesi gereken yere ulaþmasýndan önce, taþýmanýn sözleþ-

meye uygun olarak yapýlamayacaðý anlaþýlýrsa veya eþyanýn teslim edileceði yerde teslim engelleri
çýkarsa, taþýyýcý, 868 inci madde uyarýnca tasarruf hakkýna sahip olan kiþiden talimat almak zorun-
dadýr. Tasarruf hakkýný gönderilen haizse ve bulunamýyorsa veya eþyayý teslim almaktan kaçýnýyor-
sa, tasarruf hakký birinci cümle uyarýnca gönderen tarafýndan kullanýlýr. Tasarruf hakkýnýn kullanýl-
masý taþýma senedinin ibrazýna baðlý tutulmuþ olsa bile bu hâlde taþýma senedinin ibrazý gerekli de-
ðildir. Taþýyýcý, kendisine talimat verilen durumlarda, teslim engelinin taþýyýcýnýn riziko alanýna gi-
ren bir nedenden kaynaklanmamýþ olmasý þartýyla, 868 inci maddenin birinci fýkrasýnýn üçüncü ve
dördüncü cümlesinde öngörülen istem haklarýný ileri sürebilir.

(2) Gönderenin, 868 inci madde uyarýnca sahip olduðu tasarruf yetkisine dayanarak malýn
üçüncü bir kiþiye teslim edilmesi talimatýný vermesinden sonra, taþýma veya teslim engeli ortaya çý-
karsa, birinci fýkranýn uygulanmasýnda, gönderilen gönderenin, üçüncü kiþi de gönderilenin yerini
alýr.

(3) Taþýyýcý, 868 inci maddenin birinci fýkrasýnýn birinci cümlesine göre, uymasý gereken tali-
matlarý uygun bir süre içinde alamazsa, tasarruf hakký sahibinin menfaatine en iyi görünen tedbir-
leri almakla yükümlüdür. Taþýyýcý, eþyayý, boþaltýp saklayabilir, 868 inci maddenin birinci fýkrasý ilâ
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dördüncü fýkrasý hükümlerine göre tasarruf hakkýný haiz kiþinin hesabýna saklanmasý için tevdi ede-
bilir veya geri taþýyabilir. Taþýyýcý eþyayý üçüncü bir kiþiye tevdi ederse, sadece bu kiþinin seçimin-
de gösterilmesi gereken özenden sorumludur. Bozulabilecek bir mal söz konusu ise, malýn durumu
böyle bir önlemi haklý kýlýyorsa veya aksi takdirde oluþacak giderler malýn deðerine göre makul bir
oranda deðilse, taþýyýcý, Borçlar Kanununun 92 nci madde hükmüne uygun olarak malý sattýrabilir.
Taþýyýcý, deðerlendirilmesi imkâný bulunmayan eþyayý imha edebilir. Eþyanýn boþaltýlmasýndan son-
ra taþýma sona ermiþ sayýlýr.

(4) Taþýyýcý, üçüncü fýkraya göre alýnan önlemler sebebiyle gerekli giderlerin tazminini ve uy-
gun bir ücret ister; meðerki, engel kendi riziko alanýna giren bir nedenden kaynaklanmýþ olsun.

XV - Taþýma ücretinin hesaplanmasý ve ödenmesi

MADDE 870 - (1) Taþýma ücreti, eþyanýn tesliminde ödenir. Taþýyýcý, taþýma ücretinden baþka,
eþya için yapýlan, duruma ve þartlara göre gerekli olan giderleri de isteyebilir.

(2) Bir taþýma veya teslim engelinden dolayý, taþýma, süresinden önce sona erdirilirse, taþýyýcý,
taþýmanýn tamamlanan kýsmýyla orantýlý olarak taþýma ücretine hak kazanýr. Engel, taþýyýcýnýn rizi-
ko alanýna giren bir sebepten kaynaklanmýþsa, taþýyýcý, ancak, gönderenin menfaatine olduðu ölçü-
de taþýmanýn tamamlanmýþ bulunan kýsmý hakkýnda istemde bulunabilir.

(3) Taþýmanýn baþlamasýndan sonra fakat teslim yerine ulaþýlmasýndan önce bir gecikme olur-
sa ve bu gecikme gönderenin riziko alanýna giren bir nedenden kaynaklanmýþsa, taþýyýcý, taþýma üc-
retinin yanýnda uygun bir bedel de isteyebilir.

(4) Taþýma ücreti eþyanýn sayýsý, aðýrlýðý veya baþka ölçüyle gösterilen miktarýna göre kararlaþ-
týrýlmýþsa, taþýma ücretinin hesaplanmasýnda, bu konuda taþýma veya yük senedindeki kayýtlarýn
doðru olduðu varsayýlýr. Bu varsayým, kayýtlarýn doðruluðunu denetleme konusunda uygun araçla-
rýn hazýr bulunmadýðýna iliþkin çekince konulmuþ olmasý hâlinde de geçerlidir.

XVI - Gönderilenin haklarý ve ödeme borcu

MADDE 871 - (1) Eþyanýn teslim yerine varmasýndan sonra gönderilen, taþýyýcýdan, taþýma
sözleþmesinden doðan yükümlülüklerin yerine getirilmesi karþýlýðýnda, eþyanýn kendisine teslim
edilmesini isteyebilir. Eþya zayi olmuþ veya hasara uðramýþ yahut geç teslim edilmiþse, gönderilen,
gönderenin taþýma sözleþmesinden doðan istem haklarýný taþýyýcýya karþý ileri sürebilir. Gönderen,
bu haklarýn ileri sürülmesinde yetkili kalmaya devam eder. Gönderilenin veya gönderenin kendile-
rinin veya baþkasýnýn menfaatine hareket etmeleri farklýlýk yaratmaz.

(2) Ýstem hakkýný, birinci fýkranýn birinci cümlesine göre ileri süren gönderilen, taþýma ücreti-
ni, taþýma ücretinin bir bölümü ödenmiþ ise kalan bölümünü taþýma senedinde gösterilen tutarla sý-
nýrlý olmak üzere ödemekle yükümlüdür. Taþýma senedi düzenlenmemiþ veya gönderilene ibraz
edilmemiþse yahut ödenmesi gereken tutar taþýma senedinden anlaþýlamýyorsa, gönderilen, makul
olmasý þartýyla, gönderen ile taþýyýcý arasýnda kararlaþtýrýlan taþýma ücretini ödemek zorundadýr.

(3) Birinci fýkranýn birinci cümlesine göre istem hakkýný ileri süren gönderilen, boþaltma yerin-
deki bekleme ücretini ve ayrýca, eþyanýn teslimi sýrasýnda kendisine bildirilmiþ olmak þartýyla, yük-
leme yerindeki bekleme ücretiyle 870 inci maddenin üçüncü fýkrasýna göre ödenmesi gereken be-
deli öder.

(4) Gönderenin sorumluluðu, sözleþmeye göre ödenmesi gereken bedeller için devam eder.



---- 1165 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

XVII - Ödemeli teslim
MADDE 872 - (1) Eþyanýn gönderilene teslimi, kararlaþtýrýlan bedelin ödenmesi þartýna bað-

lanabilir. Bu hâlde, ödeme nakden veya nakde eþdeðer bir ödeme aracý ile yapýlmalýdýr.

(2) Tahsil sonucu elde edilen bedel, taþýyýcýnýn alacaklýlarý bakýmýndan gönderene geçmiþ sa-
yýlýr.

(3) Eþya, bedeli tahsil edilmeden gönderilene teslim edilirse, taþýyýcý, bundan doðan zarardan,
gönderene karþý kusuru bulunmasa bile, eþyanýn tesliminde ödenmesi gereken tutarla sýnýrlý olarak
sorumludur.

XVIII - Taþýma süresi
MADDE 873 - (1) Taþýyýcý, eþyayý, kararlaþtýrýlan sürede, bir süre kararlaþtýrýlmamýþsa þartlar

dikkate alýndýðýnda özenli bir taþýyýcýya tanýnabilecek makul bir süre içinde, teslim etmekle yüküm-
lüdür.

XIX - Zýya karinesi
MADDE 874 - (1) Eþya, taþýma süresini izleyen yirmi gün içinde teslim edilmezse, hak sahi-

bi ona zayi olmuþ gözüyle bakabilir. Sýnýr ötesi taþýmalarda bu süre otuz gündür.

(2) Hak sahibi, eþyanýn zýyaý dolayýsýyla tazminat alýrsa, bunun ödenmesi sýrasýnda, eþyanýn da-
ha sonra bulunmasý hâlinde, derhal kendisine haber verilmesini isteyebilir.

(3) Hak sahibi, eþyanýn bulunduðu haberini aldýktan itibaren otuz gün içinde, gerektiðinde gi-
derler indirilmek suretiyle, tazminatý geri ödeyerek eþyanýn kendisine teslimini isteyebilir. Taþýma
ücretini ödeme yükümlülüðü ile tazminat hakký saklýdýr.

(4) Eþya, tazminatýn ödenmesinden sonra bulunmuþsa, hak sahibi bundan haberdar edilmesini
istemediði veya bulunma haberinden sonra eþyanýn teslimine iliþkin istem hakkýný ileri sürmediði
durumlarda, taþýyýcý, eþya üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir.

B) Taþýyýcýnýn sorumluluðu
I - Zýya veya hasar ile gecikmeden doðan zarardan sorumluluk
MADDE 875 - (1) Taþýyýcý, eþyanýn taþýnmak üzere teslim alýnmasýndan teslim edilmesine ka-

dar geçecek süre içinde, eþyanýn zýyaýndan, hasarýndan veya teslimindeki gecikmeden doðan zarar-
lardan sorumludur.

(2) Zararýn oluþmasýna, gönderenin veya gönderilenin bir davranýþý ya da eþyanýn özel bir ayý-
bý sebep olmuþsa, tazminat borcunun doðmasýnda ve kapsamýnýn belirlenmesinde, bu olgularýn ne
ölçüde etkili olduðu dikkate alýnýr.

(3) Gecikme hâlinde herhangi bir zarar oluþmasa da taþýma ücreti gecikme süresi ile orantýlý
olarak indirilir; meðerki, taþýyýcý her türlü özeni gösterdiðini ispat etmiþ olsun.

II - Sorumluluktan kurtulma
1. Genel olarak
a) Taþýyýcýnýn özeni
MADDE 876 - (1) Zýya, hasar ve gecikme, taþýyýcýnýn en yüksek özeni göstermesine raðmen

kaçýnamayacaðý ve sonuçlarýný önleyemeyeceði sebeplerden meydana gelmiþse, taþýyýcý sorumlu-
luktan kurtulur.
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b) Araç arýzasý ve kiraya verenin kusuru
MADDE 877 - (1) Taþýyýcý, taþýma aracýndaki arýzaya, taþýtý kiraladýðý kiþinin onun temsilcile-

rinin veya çalýþanlarýnýn kusuruna dayanarak sorumluluktan kurtulamaz.
2. Özel hâller
MADDE 878 - (1) Zýya, hasar veya teslimdeki gecikme, aþaðýdaki hâllerden birine baðlanabi-

liyorsa taþýyýcý sorumluluktan kurtulur:
a) Sözleþme veya teamüle uygun olarak üstü açýk bir aracýn kullanýlmýþ olmasý yahut güverte-

ye yükleme yapýlmasý.
b) Gönderen tarafýndan yapýlan yetersiz ambalajlama.
c) Eþyanýn gönderen veya gönderilen tarafýndan iþleme tâbi tutulmasý, yüklenmesi veya boþal-

týlmasý.
d) Eþyanýn; özellikle kýrýlma, paslanma, bozulma, kuruma, sýzma, olaðan fire yoluyla kolayca

zarar görmesine yol açan doðal niteliði.
e) Taþýnacak paketlerin gönderen tarafýndan yetersiz etiketlenmesi.
f) Canlý hayvan taþýmasý.
g) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayýlý Gümrük Kanunu ile diðer kanun ve düzenlemelerde yer

alan hükümlerin taþýyýcýnýn sorumluluktan kurtulmasýný haklý gösterdiði hâller.
(2) Herhangi bir zararýn hâl ve þartlara göre birinci fýkrada öngörülen bir sebebe baðlanmasý-

nýn muhtemel bulunduðu durumlarda, o zararýn bu sebepten ileri geldiði varsayýlýr. Birinci fýkranýn
(a) bendinde öngörülen olaðanüstü zýya veya hasar hâlinde bu karine geçerli olmaz.

(3) Zýya, hasar veya gecikme, gönderenin eþyanýn taþýnmasýna iliþkin özel talimatlarýna taþýyý-
cýnýn uymamasýndan ileri gelmiþse, taþýyýcý birinci fýkranýn (a) bendine dayanarak sorumluluktan
kurtulamaz.

(4) Taþýyýcý, sözleþme uyarýnca eþyayý sýcaða, soðuða, ýsý deðiþikliklerine, neme, sarsýntýlara ya
da benzer etkilere karþý özel olarak koruma yükümlülüðü altýnda ise, birinci fýkranýn (d) bendine an-
cak, hâl ve þartlara göre, özellikle de gerekli donanýmýn seçimi, bakýmý ve kullanýmýna iliþkin kendi-
sine düþen tüm önlemleri almýþ ve özel talimatlara uygun davranmýþ bulunmasý hâlinde dayanabilir.

(5) Taþýyýcý birinci fýkranýn (f) bendine ancak, hâl ve þartlara göre kendisine düþen tüm önlem-
leri almýþ ve özel talimatlara uygun davranmýþ bulunmasý hâlinde dayanabilir.

III - Yardýmcýlarýn kusuru
MADDE 879 - (1) Taþýyýcý;
a) Kendi adamlarýnýn,
b) Taþýmanýn yerine getirilmesi için yararlandýðý kiþilerin,
görevlerini yerine getirmeleri sýrasýndaki fiil ve ihmâllerinden, kendi fiil ve ihmâli gibi sorum-

ludur.
IV - Tazminatta esas alýnacak deðer
MADDE 880 - (1) Taþýyýcý, eþyanýn tamamen veya kýsmen zýyaýndan dolayý tazminat ödemek-

le sorumlu tutulduðunda, bu tazminat, eþyanýn taþýnmak üzere teslim alýndýðý yer ve zamandaki de-
ðerine göre hesaplanýr.
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(2) Eþyanýn hasara uðramasý hâlinde, onun taþýnmak üzere teslim alýndýðý yer ve zamandaki ha-
sarsýz deðeri ile hasarlý deðeri arasýndaki fark tazmin edilir. Zararý azaltmak ve gidermek için yapý-
lacak harcamalarýn birinci cümleye göre saptanacak deðer farkýný karþýladýðý karine olarak kabul
edilir.

(3) Eþyanýn deðeri piyasa fiyatýna göre, bu yoksa ayný tür ve nitelikteki mallarýn cari deðerine
göre tayin edilir. Eþya, taþýmak üzere teslimden hemen önce satýlmýþsa, satýcýnýn faturasýnda taþýma
giderleri mahsup edilerek gösterilen satýþ bedelinin piyasa fiyatý olduðu varsayýlýr.

V- Zarar saptama giderleri
MADDE 881 - (1) Taþýyýcý, eþyanýn zýyaý veya hasarý hâlinde, 880 inci madde uyarýnca öden-

mesi gereken tazminattan baþka, zararýn saptanmasý için yapýlmasý zorunlu olan giderleri de tazmin-
le yükümlüdür.

VI - Sorumluluk sýnýrlarý
MADDE 882 - (1) Gönderinin tamamýnýn zýyaý veya hasarý hâlinde, 880 ve 881 inci maddeler

uyarýnca ödenecek tazminat, gönderinin net olmayan aðýrlýðýnýn her bir kilogramý için 8,33 Özel
Çekme Hakkýný karþýlayan tutar ile sýnýrlýdýr.

(2) Gönderinin münferit parçalarýnýn zýyaý veya hasarý hâlinde taþýyýcýnýn sorumluluðu,
a) Gönderinin tamamý deðerini kaybetmiþse tamamýnýn,
b) Gönderinin bir kýsmý deðerini kaybetmiþse, deðerini kaybeden kýsmýnýn,
net olmayan aðýrlýðýnýn her bir kilogramý için 8,33 Özel Çekme Hakkýný karþýlayan tutar ile sý-

nýrlýdýr.
(3) Taþýyýcýnýn, taþýma süresinin aþýlmasýndan doðan sorumluluðu, taþýma ücretinin üç katý ile

sýnýrlýdýr.
(4) Özel Çekme Hakký, eþyanýn taþýma amacýyla taþýyýcýya teslim edildiði tarihteki veya taraf-

larca kararlaþtýrýlan diðer bir tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnca belirlenen deðeri-
ne göre Türk Lirasýna çevrilir.

VII - Diðer giderlerin tazmini
MADDE 883 - (1) Taþýyýcý, zýya veya hasardan sorumlu olduðu hâllerde, 880 ilâ 882 nci mad-

delere göre ödenmesi gereken tazminatý ödedikten baþka, taþýma ücretini geri verir ve taþýma ile il-
gili vergileri, resimleri ve taþýma iþi nedeniyle doðan diðer giderleri de karþýlar. Ancak, hasar hâlin-
de, birinci cümle uyarýnca yapýlacak ödemeler 880 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre saptanacak
bedel ile orantýlý olarak belirlenir. Baþkaca zararlar karþýlanmaz.

VIII - Diðer zararlarda sorumluluðun en yüksek tutarý
MADDE 884 - (1) Taþýyýcý, taþýma iþinin yapýlmasýnda, sözleþmeden doðan bir yükümlülüðü-

nü ihlâl etmesi nedeniyle meydana gelen ve eþyanýn zýyaýndan, hasarýndan veya taþýma süresinin
aþýlmasýndan kaynaklanmayan ve eþya veya kiþi zararlarý dýþýnda kalan zararlardan, tam zýya hâlin-
de ödenmesi gereken tazminat miktarýnýn üç katý ile sýnýrlý olmak üzere sorumludur.

IX - Sözleþme dýþý istemler
MADDE 885 - (1) Bu Kýsýmda öngörülen sorumluluktan kurtuluþ hâlleri ve sýnýrlamalarý, gön-

deren veya gönderilenin, zýya, hasar veya gecikme nedeniyle taþýyýcýya yöneltebileceði, sözleþme
dýþý istemleri için de geçerlidir.
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(2) Taþýyýcý, eþyanýn zýyaýndan veya hasarýndan dolayý, üçüncü kiþilerin sözleþme dýþý istemle-
rine karþý, sorumluluktan kurtulma sebeplerine ve sýnýrlamalara dayanabilir. Ancak bunlar,

a) Üçüncü kiþi taþýmaya onay vermemiþse ve taþýyýcý, gönderenin eþyayý gönderme konusunda
yetkili olmadýðýný biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa,

b) Eþya, taþýma için teslim alýnmadan önce, üçüncü kiþinin veya ondan zilyetliði elde etmiþ
olan kiþinin onayý olmaksýzýn elinden çýkmýþsa,

ileri sürülemez.

X - Sorumluluðu sýnýrlama hakkýnýn kaybý

MADDE 886 - (1) Zarara; kasten veya pervasýzca bir davranýþla ve böyle bir zararýn meydana
gelmesi ihtimalinin bilinciyle iþlenmiþ bir fiilinin veya ihmâlinin sebebiyet verdiði ispat edilen ta-
þýyýcý veya 879 uncu maddede belirtilen kiþiler, bu Kýsýmda öngörülen sorumluluktan kurtulma
hâllerinden ve sorumluluk sýnýrlamalarýndan yararlanamaz.

XI - Yardýmcý kiþilerin sorumluluðu

MADDE 887 - (1) Taþýyýcýnýn yardýmcýlarýndan birine karþý, eþyanýn zýyaý, hasarý veya geç tes-
limi sebebiyle, sözleþme dýþý sorumluluktan doðan istemler ileri sürülmüþse, o kiþi bu Kýsýmda ön-
görülen sorumluluktan kurtulma sebeplerine ve sorumluluk sýnýrlamalarýna dayanabilir. Zarara; kas-
ten veya pervasýzca bir davranýþla ve böyle bir zararýn meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle iþlen-
miþ bir fiille veya ihmâlle sebebiyet verilmiþse birinci cümle hükmü uygulanmaz.

XII - Fiilî taþýyýcý

MADDE 888 - (1) Taþýma, kýsmen veya tamamen üçüncü bir kiþi olan fiilî taþýyýcý tarafýndan
yerine getirilirse, bu kiþi eþyanýn zýyaý, hasarý veya gecikmesi nedeniyle kendisi tarafýndan yapýlan
taþýma sýrasýnda ortaya çýkan zarardan asýl taþýyýcý gibi sorumludur. Asýl taþýyýcýnýn gönderen veya
gönderilen ile, sorumluluðun geniþletilmesi için yaptýðý sözleþmeler, fiilî taþýyýcýya karþý, bunlarý
yazýlý olarak kabul etmesi þartýyla geçerlidir.

(2) Fiilî taþýyýcý, taþýma sözleþmesinden doðan asýl taþýyýcýya ait bütün def’ileri ileri sürebilir.

(3) Asýl taþýyýcý ve fiilî taþýyýcý müteselsilen sorumludurlar.

(4) Fiilî taþýyýcýnýn yardýmcýlarýna baþvurulursa 887 nci madde hükmü uygulanýr.

(5) Fiilî taþýyýcý taþýma senedinde veya diðer bir belgede kendisine teslim olunan eþyanýn ne
hâlde bulunduðunu tespit ettirebilir. Bu hükme uyulmadýðý takdirde 858 inci maddenin ikinci fýkra-
sý hükümleri uygulanýr.

XIII - Bildirim

MADDE 889 - (1) Eþyanýn zýyaý veya hasara uðramýþ olduðu açýkça görülüyorsa, gönderen ve-
ya gönderilen en geç teslim anýna kadar zýyaý veya hasarý bildirmezlerse, eþyanýn sözleþmeye uy-
gun olarak teslim edildiði varsayýlýr. Bildirimde, zararýn gerekli açýklýkla belirtilmesi ve nitelendi-
rilmesi þarttýr.

(2) Birinci fýkradaki karine, zýya veya hasarýn açýkça görünmemesi ve eþyanýn tesliminden son-
ra yedi gün içinde bildirilmemesi hâlinde de geçerlidir.

(3) Gönderilen, taþýyýcýya, teslim süresinin aþýldýðýný, teslimden itibaren yirmibir gün içinde
bildirmezse, gecikmeden kaynaklanan haklarý sona erer.
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(4) Teslimden sonra yapýlan bildirimin yazýlý olmasý þarttýr. Bildirim, telekomünikasyon araç-
larý yardýmýyla da yapýlabilir. Bildirimde bulunanýn kim olduðu herhangi bir þekilde anlaþýlýyorsa,
imzaya gerek yoktur. Sürenin korunmasý için bildirimin zamanýnda gönderilmiþ olmasý yeterlidir.

(5) Zýya, hasar veya gecikme teslim sýrasýnda bildirilirse, bu bildirimin yukarýdaki hükümlere
uygun olarak eþyayý teslim edene yapýlmasý yeterlidir.

XIV - Yetkili mahkeme

MADDE 890 - (1) Birinci ve Ýkinci Kýsým hükümlerine tâbi taþýmadan doðan hukukî uyuþmaz-
lýklarda, malýn teslim alýndýðý veya teslim için öngörülen yer mahkemesi de yetkilidir.

(2) Fiilî taþýyýcýya karþý açýlacak dava, asýl taþýyýcýnýn yerleþim yeri mahkemesinde, asýl taþýyý-
cýya karþý açýlacak dava fiilî taþýyýcýnýn yerleþim yeri mahkemesinde de açýlabilir.

XV - Hapis hakký

MADDE 891 - (1) Taþýyýcý, taþýma sözleþmesinden doðan bütün alacaklarý için Türk Medenî
Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca eþya üzerinde hapis hakkýný haizdir. Hapis hakký,
860 ýncý maddedeki refakat belgelerini de kapsar.

(2) Taþýyýcýnýn, eþyayý zilyetliðinde bulundurduðu veya eþya üzerinde koniþmento ve taþýma
senedi aracýlýðý ile tasarruf hakkýna sahip olduðu sürece, hapis hakký vardýr.

(3) Rehnin paraya çevrilmesine yönelik bildirimin gönderilene yapýlmasý þarttýr. Gönderilen
bulunamýyorsa veya malý teslim almayý reddediyorsa, bildirim gönderene karþý yapýlýr.

XVI - Birden çok taþýyýcý

MADDE 892 - (1) Eþyanýn birden çok taþýyýcý tarafýndan taþýnmasý hâlinde, eþyanýn teslimin-
de; son taþýyýcý önceki taþýyýcýlarýn alacaklarýný tahsil etmek zorunda ise, önceki taþýyýcýlarýn sahip
olduklarý haklarý, özellikle hapis hakkýný kullanýr. Son taþýyýcý hapis hakkýný haiz olduðu sürece, ön-
ceki taþýyýcýlarýn hapis hakký varlýðýný sürdürür.

(2) Önceki taþýyýcýnýn alacaðý, sonraki taþýyýcý tarafýndan ödenirse, öncekinin alacak ve hapis
hakký sonrakine geçer.

(3) Birinci ve ikinci fýkra hükümleri, taþýmaya katýlmýþ olan taþýma iþleri komisyoncusunun
alacaklarý ve haklarý için de uygulanýr.

XVII - Birden çok hapis hakkýnýn sýrasý

MADDE 893 - (1) Ayný eþya üzerinde eþyanýn taþýnmasý ile baðlantýlý birden çok hapis hakký
varsa, bunlardan eþyanýn taþýnmasý ile doðrudan doðruya baðlantýlý olan hapis haklarý diðerlerinden
önce gelir. Sonuncular bakýmýndan ise, sonradan doðmuþ olanlar öncekilerden önce gelir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taþýnma Eþyasý Taþýmasý

A) Uygulanacak hükümler

MADDE 894 - (1) Bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alýnýp benzeri bir yere taþýnan
eþya “taþýnma eþyasý”dýr. Konusu taþýnma eþyasý olan taþýma sözleþmesine, bu Kýsýmda öngörülen
hükümlerde veya uygulanmasý gerekli milletlerarasý sözleþmelerde aksine hüküm bulunmadýkça, bu
Kitabýn Birinci ve Ýkinci Kýsým hükümleri uygulanýr.
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B) Taþýyýcýnýn yükümlülükleri

MADDE 895 - (1) Taþýyýcýnýn yükümlülükleri, mobilyalarýn sökülmesi ve kurulmasý ile taþýn-
ma eþyasýnýn yüklenip boþaltýlmasýný da kapsar.

(2) Gönderen 864 üncü maddenin beþinci fýkrasýnda tanýmlanan tüketici ise, taþýnma eþyasýnýn
ambalajlanmasý ve iþaretlenmesi gibi taþýma ile ilgili diðer iþlerin yerine getirilmesi de taþýyýcýnýn
yükümlülüðündedir.

C) Taþýma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri

MADDE 896 - (1) Gönderen, 856 ve 857 nci maddelerden farklý olarak, taþýma senedi düzen-
lemekle yükümlü deðildir.

(2) Taþýnma eþyasý tehlikeli eþyadan sayýlýyorsa ve gönderen de tüketici ise, 861 inci madde-
den farklý olarak, taþýyýcý sadece eþyadan kaynaklanacak tehlike hakkýnda genel olarak bilgilendiri-
lir. Bilgilendirme herhangi bir þekle baðlý deðildir. Taþýyýcý ayrýca, göndereni birinci cümledeki yü-
kümlülüðü hakkýnda uyarýr.

(3) Gönderen tüketici ise, taþýyýcý göndereni uyulmasý gerekli gümrük kurallarý ve yönetime
iliþkin diðer hükümler konusunda bilgilendirir. Ancak, taþýyýcý gönderen tarafýndan tasarrufuna su-
nulan bilgi ve belgelerin doðru ve eksiksiz olduðunu denetlemekle yükümlü deðildir.

D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluðu

MADDE 897 - (1) Gönderen, verdiði zarar sebebiyle taþýyýcýya karþý sadece 864 üncü madde-
nin ikinci fýkrasýndan farklý olarak, taþýma sözleþmesinin ifasý için gerekli olan yükleme hacminin
metreküpü baþýna 1.500 Özel Çekme Hakký tutarýnda tazminatla yükümlüdür.

E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri

MADDE 898 - (1) Kanunun 878 inci maddesinde öngörülenlerden farklý olarak, zýyaýn veya
hasarýn aþaðýdaki sebeplerden kaynaklanmasý durumunda, taþýyýcý sorumluluktan kurtulur.

a) Taþýyýcý, deðerli maden, taþ, mücevher, posta pulu, madenî para, belge veya kýymetli evrak
taþýyorsa.

b) Gönderen tarafýndan yapýlan paketleme veya etiketleme yetersizse.

c) Taþýnan eþya gönderen tarafýndan iþleme tâbi tutulmuþ, yüklenmiþ veya boþaltýlmýþsa.

d) Taþýyýcý tarafýndan ambalajlanmamýþ olan eþya taþýnmýþsa.

e) Taþýyýcýnýn, muhtemel hasar tehlikesine karþý göndereni önceden uyarmýþ olmasýna raðmen,
gönderenin ýsrarýyla, büyüklüðü ve aðýrlýðý itibarýyla yükleme ve boþaltma yerindeki þartlara uygun
olmayan eþya yüklenmiþ veya boþaltýlmýþsa.

f) Canlý hayvan veya bitki taþýnmýþsa.

g) Eþya doðal veya ayýplý yapýsý dolayýsýyla, özellikle kýrýlma, iþlev bozukluðu, paslanma, bo-
zulma veya sýzma gibi sebeplerle kolaylýkla zarar görebilecek nitelikteyse.

(2) Oluþan zararýn, durum ve þartlara göre, birinci fýkrada belirtilen tehlikelerden kaynaklan-
mýþ olabileceði hâllerde, zararýn bu tehlikelerden doðmuþ olduðu varsayýlýr.

(3) Taþýyýcý, birinci fýkra hükmüne, ancak, durum ve þartlara göre üzerine düþeni yapmýþ ve
tüm önlemleri alýp talimatlara uymuþsa dayanabilir.
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F) Sorumluluk sýnýrý

MADDE 899 - (1) 882 nci maddenin birinci ve ikinci fýkralarýndaki düzenlemeden farklý ola-
rak, zýya veya hasar sebebiyle taþýyýcýnýn sorumluluðu, taþýma sözleþmesinin ifasý için gerekli olan
yükleme hacminin metreküpü baþýna 1.500 Özel Çekme Hakký ile sýnýrlýdýr.

G) Bildirim

MADDE 900 - (1) Eþyanýn zýyaýndan veya hasara uðramasýndan doðan istem haklarý, 889 un-
cu maddenin birinci ve ikinci fýkralarýndan farklý olarak:

a) Eþyanýn zýyaa veya hasara uðramýþ olduðu açýkça görülüyorsa, en geç teslimi izleyen üç iþ
günü içinde veya

b) Zýyaýn veya hasarýn açýkça görünmemesi hâlinde en geç teslimi izleyen ondört gün içinde,

taþýyýcýya bildirilmemiþse sona erer.

H) Sorumluluðu sýnýrlama hakkýnýn kaybý

MADDE 901 - (1) Gönderen tüketici ise, taþýyýcý veya 879 uncu maddede anýlan kiþilerden biri;

a) Taþýyýcýnýn, göndereni sözleþme yapýlýrken sorumluluk hükümleri hakkýnda bilgilendirmemiþ
ve sorumluluðun geniþletilmesi yönünde bir sözleþme yapýlmasý veya eþyanýn sigorta ettirilmesi
imkânlarýna iþaret etmemiþ olmasý hâlinde, 898 ve 899 uncu madde hükümleriyle bu Kitabýn Ýkinci
Kýsmýnda öngörülen sorumluluktan kurtulma hâllerine ve sorumluluk sýnýrlamalarýna dayanamaz;

b) Taþýyýcý, gönderileni en geç malýn teslimi sýrasýnda, zarar bildiriminin þekli ve süresi ile bu
bildirimin yapýlmamasý hâlinde ortaya çýkacak hukukî sonuçlar hakkýnda bilgilendirmemiþse, 900
üncü madde hükmüne dayanamaz.

(2) Bilgilendirmenin yazýlý, kolayca okunabilir ve anlaþýlabilir biçimde olmasý þarttýr.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Deðiþik Tür Araçlar ile Taþýma

A) Sözleþme

MADDE 902 - (1) Bu Kitabýn Birinci ve Ýkinci Kýsým hükümleri, aþaðýdaki þartlarýn tamamý-
nýn birarada varlýðý hâlinde, deðiþik tür araçlar ile taþýma sözleþmelerine de uygulanýr.

a) Eþyanýn taþýnmasý bütünlük gösteren bir taþýma sözleþmesine dayanýyorsa,

b) Bu sözleþme baðlamýnda taþýma deðiþik türde araçlarla yapýlacaksa,

c) Taraflar, her bir türdeki araç için ayrý sözleþme yapmýþ olsalardý, söz konusu sözleþmelerin
en az ikisi farklý hükümlere baðlý tutulacak idiyse,

d) Aþaðýdaki hükümlerle, uygulanmasý gerekli milletlerarasý sözleþmelerde aksi yolda bir dü-
zenleme yoksa.

B) Bilinen zarar yeri

MADDE 903 - (1) Zýyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye yol açan olayýn, taþýmanýn hangi
kýsmýnda meydana geldiði belli ise, taþýyýcýnýn sorumluluðu, bu Kitabýn Birinci ve Ýkinci Kýsým hü-
kümlerinin yerine, taþýmanýn bu kýsmý için ayrý bir taþýma sözleþmesi yapýlmýþ olsaydý, o sözleþme-
nin baðlý olacaðý hükümlere göre belirlenir. Zýyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye yol açan ola-
yýn taþýmanýn hangi kýsmýnda meydana geldiðine iliþkin ispat yükü, bunu iddia eden tarafa aittir.
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C) Bildirim ve zamanaþýmý
MADDE 904 - (1) Zararýn bildirimine iliþkin olarak, zarar yerinin bilinip bilinmemesi veya

sonradan belli olmasýna bakýlmaksýzýn, 889 uncu madde hükmü uygulanýr. Taþýmanýn son kýsmý için
ayrý bir taþýma sözleþmesi yapýlmýþ olsaydý, o sözleþmeye uygulanacak hükümlere uygun bir bildi-
rimde bulunulmasý hâlinde de, zararýn bildirimi için öngörülmüþ olan þekil ve süreye uyulduðu ka-
bul edilir.

(2) Zýyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye dayanan istemin baðlý olduðu zamanaþýmýnýn baþlan-
gýcý için teslim tarihinin esas alýndýðý durumlarda, bu tarih eþyanýn gönderilene teslimi tarihidir. Ýstem
hakký, zarar yerinin belli olmasý hâlinde de en erken 855 inci madde uyarýnca zamanaþýmýna uðrar.

D) Taþýnma eþyasýnýn taþýmasý
MADDE 905 - (1) Deðiþik tür araçlarla taþýma sözleþmesinin konusunu taþýnma eþyasý oluþtu-

ruyorsa, sözleþmeye, bu Kitabýn Üçüncü Kýsým hükümleri uygulanýr. Zararýn meydana geldiði taþý-
ma kýsmý hakkýnda, Kanunun 903 üncü maddesi hükmü ancak, Türkiye Cumhuriyeti için baðlayýcý
olan milletlerarasý sözleþmelerden biri geçerliyse uygulanýr.

BEÞÝNCÝ KISIM
Yolcu Taþýma

A) Kurallara uyma zorunluluðu
MADDE 906 - (1) Yolcu, taþýyýcý tarafýndan iç hizmetleri düzenlemek için konulmuþ kuralla-

ra uymak zorundadýr.
B) Seferin yapýlamamasý
MADDE 907 - (1) Sefer, taþýma sözleþmesinin yapýlmasýndan sonra fakat hareketten önce or-

taya çýkan bir sebep dolayýsýyla yapýlmamýþsa, aþaðýdaki hükümler uygulanýr:
a) Ölüm, hastalýk veya bunun gibi bir mücbir sebep dolayýsýyla sefer yapýlamamýþsa, sözleþme,

taraflardan hiçbirine tazmin yükümlülüðü doðurmaksýzýn kendiliðinden geçersiz olur.
b) Sefer taþýma aracýyla ilgili olup taþýyýcý için kusur oluþturmayan, iki tarafýn da kusurundan

doðup yolculuða engel bulunan veya yolculuðu tehlikeli duruma sokan bir sebep dolayýsýyla yapýl-
mamýþsa, sözleþme, taraflardan hiçbirine tazmin yükümlülüðü doðurmaksýzýn kendiliðinden geçer-
siz olur.

c) Sefer, taþýyýcýnýn fiili veya ihmâli sebebiyle yapýlmamýþsa, yolcu tazminat isteyebilir.
d) Sefer, herhangi bir sebeple yapýlmamýþ ve yolcu da o sefer için saatinde gerekli yerde bulu-

namamýþsa, o seferi izleyen seferlerden birinde, ayný düzeydeki bir araçla ve ayný düzeydeki bir yer-
de seyahat etme hakkýný haizdir; meðerki, bu istemin yerine getirilmesi taþýyýcý yönünden imkânsýz
olsun veya büyük bir malî yük oluþtursun. Yolcuya sefer öneremeyen taþýyýcý bilet ücretinin üç ka-
tý tutarýnda tazminat öder. Seferin yapýlamamasýnda taþýyýcýnýn kusuru yoksa, yolcu ayný þartlarla
kendisine önerilen seferi, haklý bir sebep göstermeksizin reddederse taþýma ücretini öder.

e) (a), (b) ve (c) bentlerinde anýlan hâllerde taþýyýcý, peþin almýþ olduðu taþýma ücretini geri verir.
C) Seferin gecikmesi
I - Hareketin gecikmesi
MADDE 908 - (1) Hareket, duruma ve þartlara göre yolcudan katlanmasý istenemeyecek bir

süre gecikirse, yolcu sözleþmeden cayýp ödediði ücreti ve varsa zararýný isteyebilir. Yolcu, gecikme-
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ye raðmen yolculuðu yapmýþsa, sadece gecikmeden doðan zararýnýn tazminini dava edebilir. Cay-
ma þekle baðlý deðildir; hareket yerinden ayrýlma, cayma kabul edilir. Sözleþmeden cayýlsýn veya
cayýlmasýn, gecikme nedeniyle doðmuþ herhangi bir zarar ispat edilemese bile mahkemece bilet pa-
rasýnýn üç misli tazminata karar verilir.

II - Sefer sýrasýnda

1. Yol deðiþtirme

MADDE 909 - (1) Taþýyýcý, sefer esnasýnda, tarifede bulunmayan bir yerde durur, sebepsiz ye-
re olaðan yoldan baþka bir yol izler veya diðer bir þekilde ve kendi fiili sebebiyle gidilmesi amaç-
lanan yere geç ulaþýrsa, yolcu, sözleþmeden cayýp tazminat isteyebilir.

(2) Taþýyýcý, yolcu dýþýnda yük de taþýyorsa, yükün boþaltýlmasý için gerekli olan süre için se-
fere ara verebilir.

(3) Bu madde hükümleri sözleþmede aksine hüküm yoksa uygulanýr.

2. Zorunlu sebepler

MADDE 910 - (1) Sefer, Hükûmet emrinden, idarî bir tasarruftan, taþýmanýn yapýldýðý aracýn
onarýlmasý zorunluluðundan veya ansýzýn çýkýp yolculuða devamý tehlikeli duruma sokan bir sebep-
ten gecikmiþse, iki taraf arasýnda buna iliþkin bir sözleþme bulunmadýðý takdirde, aþaðýdaki hüküm-
ler uygulanýr:

a) Yolcu, engelin kalkmasýný veya onarýmýn sonunu beklemek istemezse, taþýma ücretini, gidi-
len yol ile orantýlý olarak ödeyerek sözleþmeden cayabilir.

b) Yolcu, taþýma aracýnýn hareketini beklerse, sadece kararlaþtýrýlmýþ ücreti öder. Taþýma ücre-
tine yemek dâhilse durma süresince yemek giderini yolcu yüklenir.

D) Seferin duraklamasý

MADDE 911 - (1) Sefer, taþýma sözleþmesinin kurulmasýndan ve hareketten sonra duraklarsa,
sözleþmede aksine bir hüküm bulunmadýðý takdirde, aþaðýdaki hükümler uygulanýr:

a) Yolcu kendi isteði ile yol üzerinde bulunan bir yerde yolculuktan vazgeçerse ücretin tama-
mýný öder.

b) Taþýyýcý, sefere devamdan vazgeçer veya taþýyýcýnýn kusuru sebebiyle yolcu yol üzerinde bu-
lunan bir yerde inmek zorunda kalýrsa, taþýma ücreti ödenmez; ödenmiþse yolcu tamamýný geri alýr.
Yolcunun tazminat hakký saklýdýr.

c) Sefer, yolcunun kendisini veya taþýma aracýný ilgilendiren ve taþýyýcý için kusur oluþturma-
yan bir sebepten duraklarsa, ücret, gidilen yol ile orantýlý olarak ödenir. Bu hâlde taraflardan hiçbi-
ri diðerine tazminat ödemez.

E) Bagaj

I - Taþýyýcýnýn sorumluluðu

MADDE 912 - (1) Yolcu, bagajý ile el bagajý için, aksine sözleþme yoksa, ayrý ücret ödemez.
Taþýyýcý, yolcunun eþyasýnýn zýyaýndan veya hasara uðramasýndan Kanunun 875 ilâ 886 ncý madde-
leri uyarýnca sorumludur.

(2) Yolcunun kiþisel eþyasýndan taþýyýcý sorumludur.
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II- Taþýyýcýnýn hapis hakký
MADDE 913 - (1) Taþýyýcý, seyahat ücretinin teminatý olarak, Türk Medenî Kanununun 950

ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca bagaj üzerinde hapis hakkýný haizdir.
F) Taþýyýcýnýn sorumluluðu
MADDE 914 - (1) Taþýyýcý, yolcularý rahat bir yolculukla ve saðlýklý olarak gidecekleri yere

ulaþtýrmakla, özellikle hava, ses, yer ve çevre kirliliðine meydan vermemek için gerekli düzeni kur-
makla, gerekli diðer tüm önlemleri almak ve mevzuatta öngörülen kurallara uymakla yükümlüdür.

(2) Taþýyýcý, yolcularýn kazaya uðramalarýndan doðacak zararý tazmin eder. Yolcunun kaza so-
nucunda ölmesi hâlinde, onun yardýmýndan yoksun kalanlar uðradýklarý zararýn tazminini taþýyýcý-
dan isteyebilirler. Ancak taþýyýcý, kazanýn kendisinin veya yardýmcýlarýnýn en yüksek özeni göster-
melerine raðmen, kaçýnamayacaklarý ve sonuçlarýný önleyemeyecekleri bir sebepten ileri geldiðini
ispat ederse tazminattan kurtulur.

(3) Taþýyýcý, bilette belirtilen yerin baþka bir kiþiye verilmesi, bilette gösterilen araç yerine
onunla ayný düzeyde olmayan baþka bir aracýn sefere konulmasý, aracýn belli saatten önce hareketi
nedeniyle yolcunun yetiþememesi, taþýma aracýnda durumun gerektirdiði ilk yardým malzemelerinin
ve ilaçlarýnýn bulundurulmamasý veya bunlardan derhal yararlanma imkânýnýn saðlanmamýþ olmasý
sebebiyle de, ikinci fýkraya göre sorumludur; herhangi bir zarar ispat edilmese bile taþýyýcý bilet pa-
rasýnýn üç katýný tazminat olarak öder.

(4) Üçüncü fýkrada gösterilen hareketleri yapan araç þoförleri, araçlarý emri altýnda bulunduran
kiþiler ile araçlarý taþýma iþinde kullanýlanlar, þikâyet üzerine, kolluk görevlileri tarafýndan yüz Türk
Lirasýndan binbeþyüz Türk Lirasýna kadar idarî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

G) Yolcunun ölümü
MADDE 915 - (1) Yolcu, yolculuk sýrasýnda ölürse, taþýyýcý, mirasçýlarýn çýkarlarýný korumak

için yolcuya ait bagaj ile eþyayý ilgililerine teslim edinceye kadar bunlarýn iyi hâlde korunmalarý için
gerekli önlemleri alýr.

(2) Ölünün yakýnlarýndan biri orada bulunuyorsa, bu iþlemleri denetleyebilir ve taþýyýcýdan, bi-
rinci fýkrada belirtilen eþyanýn kendi elinde bulunduðuna iliþkin yazýlý bir beyan isteyebilir.

H) Yönetmelik
MADDE 916 - (1) Yolcu taþýmasý, bu Kanun hükümlerine uygun olarak Ulaþtýrma Bakanlýðýnca

bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, araç ile sürücüyü ilgilendirenler de dâhil olmak üzere, her
konuda yolculuðun güvenliðini hava, ses, yer ve çevre temizliðini ve diðer gereklilikleri saðlayýcý ön-
lemleri içerir. Yönetmelikte, bagajýn teslim alýndýðýna iliþkin belgenin þekline ve özellikle bagajýn
aðýrlýðý ile içeriðine iliþkin kayýtlar hakkýndaki hükümler yer alýr. Yönetmelikte, bagaj aðýrlýðýný ve so-
rumluluðu bu Kanundaki hükümler dýþýnda sýnýrlayýcý düzenlemelere izin veren hükümler bulunamaz.

(2) Taþýyýcýnýn bagajdan doðan sorumluluðu iç taþýmalarda 500, dýþ taþýmalarda ise 1.000 Özel
Çekme Hakkýndan fazla olmamak üzere Ulaþtýrma Bakanlýðýnca tespit edilir.

ALTINCI KISIM
Taþýma Ýþleri Komisyoncusu

A) Taþýma komisyonculuðu sözleþmesi
MADDE 917 - (1) Taþýma iþleri komisyonculuðu sözleþmesi ile komisyoncu eþya taþýtmayý

üstlenir. Bu sözleþme ile gönderen, kararlaþtýrýlan ücreti ödeme borcu altýna girer.
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(2) Taþýma iþleri komisyonculuðu bir ticarî iþletme faaliyetidir.

(3) Bu Kýsýmdaki özel hükümler saklý kalmak üzere, komisyonculuk sözleþmesi ve eþyanýn ta-
þýnmasýna ait konularda taþýma sözleþmesine iliþkin hükümler taþýma iþleri komisyonculuðuna da
uygulanýr.

B) Hükümleri

I - Eþyanýn taþýtýlmasý

MADDE 918 - (1) Eþyanýn taþýtýlmasý borcu, taþýma iþinin örgütlenmesini ve özellikle,

a) Taþýma araçlarýný ve taþýma yolunu belirlemek,

b) Taþýma iþini fiilen gerçekleþtirecek taþýyýcýyý ve taþýyýcýlarý seçmek, eþyanýn taþýtýlmasý için
gereken taþýma, ardiye ve taþýma iþleri komisyonculuðu sözleþmelerini yapmak,

c) Taþýyýcýya ve taþýyýcýlara gerekli bilgi ve talimatlarý vermek,

d) Gönderenin tazminat haklarýný teminat altýna almak,

yükümlülüklerini kapsar.

(2) Komisyoncunun yükümlülüklerinin kapsamýna ayrýca, taþýmaya iliþkin olarak kararlaþtýrýl-
mýþ olan eþyanýn sigortalanmasý, ambalajlanmasý, iþaretlenmesi ve gümrüklenmesi gibi baþkaca
edimlerin yerine getirilmesi de girer. Aksi öngörülmedikçe, komisyoncu, sadece bu edimlerin yeri-
ne getirilmesi için gereken sözleþmeleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Taþýma iþleri komisyoncusu, gerekli sözleþmeleri kendi veya böyle bir yetki almýþ olmasý
þartýyla, gönderen adýna yapar.

(4) Taþýma iþleri komisyoncusu edimlerini yerine getirirken, gönderenin menfaatlerini gözet-
mekle ve onun talimatlarýna uymakla yükümlüdür.

II - Bildirme yükümlülüðü

MADDE 919 - (1) Gönderen, gerektiðinde eþyayý ambalajlamak ve iþaretlemekle ve gerekli
belgeleri saðlamakla, ayrýca taþýma iþleri komisyoncusunun edimlerini yerine getirebilmesi için ge-
rekli olan bilgileri ona vermekle yükümlüdür. Yük tehlikeli bir eþya ise, gönderen taþýma iþleri ko-
misyoncusuna tehlikenin niteliðini, alýnmasý gereken önlemleri yazýlý olarak ve zamanýnda bildir-
mekle yükümlüdür.

(2) Gönderen, kendisine herhangi bir kusur yüklenmese bile taþýma iþleri komisyoncusunun,

a) Eþyanýn yetersiz ambalajlanma ve iþaretlenmesinden,

b) Yükün tehlikesi hakkýnda yeterli bilgi verilmemesinden veya

c) Eþya ile ilgili resmî iþlemler için gerekli olan belgelerin ve bilgilerin eksikliðinden, yoklu-
ðundan ya da gerçeðe aykýrýlýðýndan,

kaynaklanan giderlerini ve zararýný karþýlamakla yükümlüdür. 864 üncü maddenin ikinci ilâ be-
þinci fýkralarý burada da uygulanýr.

III - Ücretin muacceliyeti

MADDE 920 - (1) Eþyanýn, taþýyýcýya veya taþýyana teslimi üzerine, komisyoncunun ücreti
ödenir.
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IV - Kesin ücret
MADDE 921 - (1) Ücret olarak taþýma giderlerini de içeren tek bedel kararlaþtýrýlmýþsa, taþý-

ma iþleri komisyoncusu, taþýmaya iliþkin olarak, taþýyýcýnýn veya taþýyanýn hak ve yükümlülükleri-
ne sahip olur. Bu durumda komisyoncu, giderlerin ödenmesini, ancak bunun olaðan olduðu hâller-
de isteyebilir.

V - Gönderenin alacaklarý
MADDE 922 - (1) Gönderen, komisyoncunun kendi adýna ve onun hesabýna yaptýðý sözleþme-

lerden doðan alacaklarýný, ancak bu alacaklar komisyoncu tarafýndan kendisine devredildikten son-
ra ileri sürebilir. Bu tür alacaklar ile bu alacaklarýn yerine getirilmesi baðlamýnda elde edilen edim-
ler, komisyoncunun alacaklýlarýyla olan iliþkisinde gönderene geçmiþ sayýlýr.

VI - Hapis hakký
MADDE 923 - (1) Komisyoncu, taþýma iþleri komisyonculuðu sözleþmesinden doðan bütün

alacaklarý için Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca eþya üzerinde hapis
hakkýna sahiptir. Bu konuda ayrýca, 891 inci maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi ile üçüncü
fýkrasý hükümleri de kýyas yoluyla uygulanýr.

VII - Sonraki komisyoncu
MADDE 924 - (1) Taþýmaya, taþýyýcýdan baþka, bir de taþýma iþleri komisyoncusu katýlýyorsa

ve eþyayý bu komisyoncu teslim edecekse, komisyoncu hakkýnda taþýma sözleþmesine iliþkin 892
nci madde hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.

VIII - Halefiyet
MADDE 925 - (1) Önceki taþýyýcý veya taþýma iþleri komisyoncusunun alacaklarý, sonraki ta-

þýma iþleri komisyoncusu tarafýndan ödenirse, önceki komisyoncu veya taþýyýcýnýn istem ve hapis
haklarý sonraki taþýma iþleri komisyoncusuna geçer.

IX - Komisyoncunun taþýma iþini üzerine almasý
MADDE 926 - (1) Taþýma iþleri komisyoncusu, eþyanýn taþýnmasýný bizzat üstlenebilir. Bu

hakkýný kullanýrsa, taþýmadan doðan haklar ve yükümlülükler yönünden taþýyýcý veya taþýyan sayý-
lýr. Bu durumda, kendi faaliyeti için isteyeceði ücretin yanýsýra olaðan taþýma ücretini de isteyebilir.

X - Toplama yük
MADDE 927 - (1) Taþýma iþleri komisyoncusu kendi hesabýna yapýlmýþ bir taþýma sözleþme-

sine dayanarak, eþyayý baþka bir gönderenin eþyasýyla birlikte taþýtma hakkýna sahiptir.

(2) Komisyoncu bu hakkýný kullanýrsa, toplama yükün taþýnmasý konusunda taþýyýcýnýn veya ta-
þýyanýn hak ve yükümlülüklerine sahip olur.

C) Sorumluluk
I - Komisyoncunun sorumluluðu
MADDE 928 - (1) Taþýma iþleri komisyoncusu, zilyetliðinde bulunan eþyanýn zýyaýndan ve ha-

sarýndan sorumludur. 876 ilâ 878 inci, 880 ve 881 inci maddeler ile, 882 nci maddenin birinci, ikin-
ci ve dördüncü fýkralarý ve 883 üncü, 885 ilâ 887 nci maddeler kýyas yoluyla uygulanýr.

(2) Taþýma iþleri komisyoncusu, zilyetliðinde bulunan malýn zýyaýndan veya hasarýndan kay-
naklanmayan bir zarardan sadece 918 inci madde uyarýnca kendisine düþen bir yükümlülüðü ihlâl
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etmesi hâlinde sorumludur. Tedbirli bir tacirin göstereceði özene raðmen zarar önlenemeyecek ise
komisyoncu sorumluluktan kurtulur.

(3) Zararýn oluþmasýna, gönderenin bir davranýþý veya eþyanýn özel bir ayýbý da sebep olmuþ-
sa, tazminat borcunun doðmasýnda ve kapsamýnýn belirlenmesinde bu olgularýn ne ölçüde etkili ol-
duðu dikkate alýnýr.

II - Yardýmcýlarýn kusuru
MADDE 929 - (1) Taþýma iþleri komisyoncusu;
a) Kendi adamlarýnýn,

b) Taþýmanýn yerine getirilmesi için yararlandýðý kiþilerin,

görevlerini yapmalarý sýrasýndaki fiil ve ihmâllerinden, kendi fiil ve ihmâli gibi sorumludur.

D) Zamanaþýmý
MADDE 930 - (1) Bu Bölümde yer alan hükümlerden doðan istemler ve haklar bir yýlda za-

manaþýmýna uðrar.

(2) Zamanaþýmýnýn baþlangýcý, zamanaþýmýna uðramýþ bir istem veya hakkýn def’i olarak ileri
sürülebilmesi bakýmýndan ve zararýn taþýma iþleri komisyoncusunun kasten veya pervasýzca bir dav-
ranýþla ve böyle bir zararýn meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle iþlenmiþ bir fiilinden veya
ihmâlinden doðmasý hâlinde 855 inci madde hükümleri uygulanýr.

BEÞÝNCÝ KÝTAP
Deniz Ticareti

BÝRÝNCÝ KISIM
Gemi

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Genel Hükümler

A) Tanýmlar
I- Gemi; ticaret gemisi
MADDE 931 - (1) Tahsis edildiði amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliði bu-

lunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliðinden hareket etmesi imkâný bulunmasa da, bu Ka-
nun bakýmýndan “gemi” sayýlýr.

(2) Suda ekonomik menfaat saðlama amacýna tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaç için kul-
lanýlan her gemi, kimin tarafýndan ve kimin adýna veya hesabýna kullanýlýrsa kullanýlsýn “ticaret ge-
misi” sayýlýr.

II- Denize, yola ve yüke elveriþli gemi
MADDE 932 - (1) Gövde, genel donatým, makine, kazan gibi esas kýsýmlarý bakýmýndan, yol-

culuðun yapýlacaðý sudan ileri gelen (tamamýyla anormal tehlikeler hariç) tehlikelere karþý koyabi-
lecek bir gemi “denize elveriþli” sayýlýr.

(2) Denize elveriþli olan gemi, teþkilâtý, yükleme durumu, yakýtý, kumanyasý, gemi adamlarý-
nýn yeterliði ve sayýsý bakýmýndan, (tamamýyla anormal tehlikeler hariç) yapacaðý yolculuðun tehli-
kelerine karþý koyabilmek için gerekli niteliklere sahip bulunduðu takdirde “yola elveriþli” sayýlýr.
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(3) Soðutma tesisatý da dâhil olmak üzere, eþya taþýmada kullanýlan kýsýmlarý eþyanýn kabulü-
ne, taþýnmasýna ve muhafazasýna elveriþli olan bir gemi “yüke elveriþli” sayýlýr.

(4) Denizde can ve mal koruma ile ilgili mevzuat hükümleri saklýdýr.
III- Tamir kabul etmez gemi, tamire deðmez gemi
MADDE 933 - (1) Denize elveriþsiz hâle gelmiþ olan bir gemi bu Kanunun uygulanmasý ba-

kýmýndan;
a) Tamiri hiç veya bulunduðu yerde mümkün deðilse ve tamir edilebileceði bir limana götürü-

lemezse, “tamir kabul etmez gemi”,
b) Tamir giderleri geminin, eski ve yeni farký gözetilmeksizin, önceki deðerinin dörtte üçünü

aþacaksa, “tamire deðmez gemi”,
sayýlýr.
(2) Önceki deðer, denize elveriþsizlik bir yolculuk sýrasýnda meydana gelmiþse, geminin yol-

culuða çýkarken sahip olduðu deðerden; diðer hâllerde ise, gemi denize elveriþsiz hâle gelmeden ön-
ce sahip olduðu veya gereði gibi donatýlmýþ olmasý hâlinde sahip olacaðý deðerden ibarettir.

IV- Gemi adamlarý
MADDE 934 - (1) “Gemi adamlarý”; kaptan, gemi zâbitleri, tayfalar ve gemide çalýþtýrýlan di-

ðer kiþilerdir.
B) Hükümlerin uygulama alaný
MADDE 935 - (1) Aksini öngören kanun hükümleri saklý kalmak kaydýyla, bu Kanunun deniz

ticaretiyle ilgili hükümleri ticaret gemileri hakkýnda uygulanýr.
(2) Ancak bu Kitabýn;
a) “Gemi”, “Kaptan”, “Gemi Alacaklarý” ve “Cebrî Ýcraya Ýliþkin Özel Hükümler” baþlýklý Ký-

sýmlarý, “Çatma” ve “Kurtarma” baþlýklý Bölümleri, deniz alacaklarýna karþý sorumluluðun sýnýrlan-
masý hakkýndaki hükümleri ile donatanýn, gemi adamlarýnýn kusurundan doðan sorumluluðuna iliþ-
kin 1062 nci maddesi, yatlar, denizci yetiþtirme gemileri gibi sadece gezinti, spor, eðitim, öðretim
ve bilim amaçlarýna tahsis edilmiþ gemilere,

b) “Çatma” ve “Kurtarma” baþlýklý Bölümleri, deniz alacaklarýna karþý sorumluluðun sýnýrlan-
masý hakkýndaki hükümleri ile donatanýn, gemi adamlarýnýn kusurundan doðan sorumluluðuna iliþ-
kin 1062 nci maddesi, münhasýran bir kamu hizmetine tahsis edilen Devlet gemileriyle donanmaya
baðlý harp gemilerine ve yardýmcý gemilere,

c) Bayrak þahadetnamesi ile ilgili 944 üncü maddenin ikinci fýkrasý ile 945, 947, 948 ve 949
uncu maddeleri, sicille ilgili 955, 956, 973 ve 991 inci maddeleri, kanunî ipotekle ilgili 1013 üncü
maddesi ve yapý hâlinde bulunan gemiler üzerindeki haklarla ilgili 1054 ilâ 1058 inci maddeleri ya-
bancý bir devlet veya onun vatandaþlarý adýna Türkiye’de yapýlmakta olan gemilere de, nitelikleri
ile baðdaþtýðý ölçüde,

uygulanýr.
C) Gemilerin hukuksal niteliði
I- Genel olarak
MADDE 936 - (1) Sicile kayýtlý olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn bütün gemiler bu Kanunun

ve diðer kanunlarýn uygulanmasýnda taþýnýr eþyadandýr.
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II- Taþýnmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar
MADDE 937 - (1) Bu Kanunda, Ýcra ve Ýflâs Kanununun taþýnmazlara iliþkin hükümlerine tâbi

olacaðý açýkça bildirilen gemiler hakkýnda 936 ncý madde hükmü uygulanmaz.

(2) Türk Medenî Kanununun 429 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (2) numaralý bendi ile 444
üncü, 523 üncü ve 635 inci maddelerinin uygulanmasýnda, “taþýnmaz” terimine yapý hâlinde veya
tamamlanmýþ olan bütün gemiler ve “tapu sicili” terimine “gemi sicilleri” dâhil olduðu gibi Borç-
lar Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci fýkrasýndaki “taþýnmaz rehni” terimine de “gemi ipote-
ði” dâhildir.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Geminin Kimliði

A) Geminin adý
I- Seçme serbestisi
MADDE 938 - (1) Geminin ilk Türk maliki, gemiye dilediði adý vermekte serbesttir. Þu kadar

ki; seçilen ad karýþtýrýlmaya yol açmayacak þekilde baþka gemilerin adlarýndan farklý olmalýdýr.

(2) Gemi tasdiknamesi verilmiþ olan bir geminin adý Denizcilik Müsteþarlýðýnýn izniyle deðiþ-
tirilebilir.

II- Gövde üzerine yazýlma zorunluluðu
MADDE 939 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin bordasýnýn her iki tarafýna adý, kýçýna da adý ile

baðlama limaný; silinmez, bozulmaz ve kolayca okunacak harflerle yazýlýr.

B) Geminin bayraðý
I- Türk Bayraðýný çekme hakký ve yükümlülüðü
MADDE 940 - (1) Her Türk gemisi Türk Bayraðý çeker.
(2) Yalnýz Türk vatandaþýnýn malik olduðu gemi, Türk gemisidir.

(3) Birden fazla kiþiye ait olan gemiler;

a) Paylý mülkiyet hâlinde, paylarýn çoðunluðunun,

b) Elbirliðiyle mülkiyet hâlinde, maliklerinin çoðunluðunun

Türk vatandaþý olmasý þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar.

(4) Türk Kanunlarý uyarýnca kurulup da;

a) Tüzel kiþiliðe sahip olan kuruluþ, kurum, dernek ve vakýflara ait olan gemiler, yönetim or-
ganýný oluþturan kiþilerin çoðunluðunun Türk vatandaþý olmasý,

b) Türk ticaret þirketlerine ait olan gemiler, þirketi yönetmeye yetkili ortaklarýnýn çoðunluðu-
nun Türk vatandaþý olmalarý ve þirket sözleþmesine göre oy çoðunluðunun Türk ortaklarda bulun-
masý, anonim ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde ayrýca paylarýn çoðunluðunun
nama yazýlý ve bir yabancýya devrinin þirket yönetim kurulunun iznine baðlý bulunmasý,

þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar.

(5) Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iþtiraklerinin mülkiyetindeki gemiler, paylarýnýn
yarýsýndan fazlasý Türk vatandaþlarýna ait ve iþtiraki yönetmeye yetkili paydaþ donatanlarýn çoðun-
luðunun Türk vatandaþý olmasý þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar.
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II- Ýstisnalarý
MADDE 941 - (1) Bir Türk gemisi, kendilerine ait olduðu takdirde Türk Bayraðý çekme hak-

kýný kaybedeceði kiþilere, en az bir yýl süreyle kendi adlarýna iþletilmek üzere býrakýlmýþ olursa, ma-
likin istemi üzerine Denizcilik Müsteþarlýðý, býrakma süresince, o ülke kanunlarý buna imkân saðlý-
yorsa geminin yabancý bayrak çekmesine izin verebilir. Bu izin sona ermedikçe veya kanunî sebep-
lerle geri alýnmadýkça gemi Türk Bayraðý çekemez.

(2) Türk gemisi olmayan bir gemi, ona Türk Bayraðý çekebilecek kiþilere en az bir yýl süreyle
kendi adlarýna iþletilmek üzere býrakýlmýþsa, malikin rýzasý alýnmýþ olmak, Türk mevzuatýnýn kap-
tan ve gemi zâbitleri hakkýndaki hükümlerine uyulmak ve yabancý kanunda da bunu engelleyen bir
hüküm bulunmamak þartýyla, Denizcilik Müsteþarlýðý geminin Türk Bayraðý çekmesine izin verebi-
lir. Þu kadar ki; izin alan kiþi, her iki yýlda bir, izin için gerekli þartlarýn varlýðýný sürdürdüðünü is-
patlamakla yükümlüdür.

(3) Ýkinci fýkrada belirtilen gemiler, Denizcilik Müsteþarlýðýnca tutulacak özel bir sicile kaydo-
lunur.

III- Türk Bayraðý çekme hakkýnýn kaybedilmesi
MADDE 942 - (1) 940 ýncý madde ile 941 inci maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý þartlardan bi-

rinin ortadan kalkmasýyla gemi Türk Bayraðý çekme hakkýný kaybeder. Bu durum gecikmeksizin
Denizcilik Müsteþarlýðýna bildirilir. Müsteþarlýk en çok altý ay için daha geminin Türk Bayraðý çek-
mesine izin verebilir.

IV- Hakkýn ispatý
1. Gemi tasdiknamesi
MADDE 943 - (1) Geminin Türk Bayraðýný çekme hakký, gemi tasdiknamesi ile ispat olunur.
(2) Gemi tasdiknamesi alýnmadýkça, Türk Bayraðýný çekme hakký kullanýlamaz.

(3) Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil müdürlüðünce onaylanmýþ bir özeti veya bayrak þaha-
detnamesi yolculuk sýrasýnda devamlý olarak gemide bulundurulur.

2. Bayrak þahadetnamesi
MADDE 944 - (1) Türkiye dýþýnda bulunan bir gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný elde eder-

se, geminin bulunduðu yerdeki Türk Konsolosu tarafýndan Türk Bayraðýný çekme hakkýna dair ve-
rilecek “bayrak þahadetnamesi” gemi tasdiknamesi yerine geçer. Bayrak þahadetnamesi, düzenlen-
diði günden itibaren ancak bir yýl için geçerlidir; yolculuk, mücbir sebep yüzünden uzadýðý takdir-
de süre de uzar.

(2) Türkiye’de yapýlmýþ olup da 940 ýncý madde gereðince Türk Bayraðýný çekme hakkýna sa-
hip bulunmayan gemilere, Denizcilik Müsteþarlýðýnca, teslim edilecekleri yere kadar geçerli olmak
üzere bir bayrak þahadetnamesi verilebilir.

(3) 941 inci maddenin ikinci fýkrasý ile 942 nci maddede yazýlý hâllerde, bayrak þahadetname-
si, izin süresi için geçerli olmak üzere Denizcilik Müsteþarlýðýnca düzenlenir.

3. Muaf olma
MADDE 945 - (1) Onsekiz gros tonilâtodan küçük gemilerle 935 inci maddenin ikinci fýkra-

sýnýn (a) bendinde yazýlý gemiler, gemi tasdiknamesine ve bayrak þahadetnamesine ihtiyaç olmak-
sýzýn Türk Bayraðý çekebilirler.
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C) Geminin baðlama limaný
MADDE 946 - (1) Bir geminin baðlama limaný o gemiye ait seferlerin yönetildiði yerdir.
D) Ceza hükümleri
I- Suç oluþturan fiiller
1. Kanuna aykýrý þekilde bayrak çekme
MADDE 947 - (1) Türk Bayraðý çekme hakký olmamasýna raðmen Türk Bayraðý çeken veya

Türk Bayraðý çekmesi gerekirken baþka bir devletin bayraðýný çeken geminin kaptaný altý aya kadar
hapis veya adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

2. Tasdikname veya þahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme
MADDE 948 - (1) 945 inci maddede yazýlý gemiler hariç, gemi tasdiknamesini veya onun

onaylý suretini yahut bayrak þahadetnamesini almaksýzýn Türk Bayraðý çeken geminin kaptaný, dört
aya kadar hapis veya ikiyüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

(2) Gemi tasdiknamesi veya onun onaylý sureti veya bayrak þahadetnamesini gemide bulundur-
mayan kaptan iki aya kadar hapis veya yüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek
MADDE 949 - (1) Harp gemileri ile sahil istihkâmlarý önünde ve Türk limanlarýna girerken

veya çýkarken ticaret gemisine bayrak çekmeyen kaptan üç aya kadar hapis veya adlî para cezasýy-
la cezalandýrýlýr.

4. Geminin adýnýn ve baðlama limanýnýn yazýlmamasý
MADDE 950 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin bordasýnýn iki yanýna adýnýn, kýçýna da adý ile bað-

lama limanýnýn usulüne uygun olarak yazýlmasý yükümlülüðüne uymayan kaptan üç aya kadar ha-
pis veya adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

II- Ortak hükümler
1. Kusur
MADDE 951 - (1) 947 ilâ 950 nci maddelerde tanýmlanan suçlar dolayýsýyla cezaya hükmolu-

nabilmesi için, fiilin kasten iþlenmesi gerekir.
2. Suçun iþlendiði yer ve iþleyenin vatandaþlýðý
MADDE 952 - (1) 947 ve 948 inci maddelerde öngörülen fiiller yabancý bir ülkede veya açýk

denizde bir Türk veya yabancý tarafýndan iþlenmiþ olsa bile cezalandýrýlýr.
E) Tüzük
MADDE 953 - (1) Gemi tasdiknamesiyle bayrak þahadetnamesinin nasýl düzenleneceði, gemi-

nin adýnýn gemi üzerine nasýl yazýlacaðý ve bu Bölüm hükümlerinin uygulama þekli bir tüzük ile be-
lirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemi Sicili

A) Genel hükümler
I- Sicil müdürlükleri ve bölgeleri
MADDE 954 - (1) Türk gemileri için, Denizcilik Müsteþarlýðýnýn uygun göreceði yerlerde ge-

mi sicili tutulur.
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(2) Gemi sicilleri, liman baþkanlýðý nezdinde çalýþan sicil müdürlükleri tarafýndan, o yerde de-
niz ticareti iþlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesinin, bulunmadýðý takdirde asliye tica-
ret mahkemesinin, o da yoksa ticaret davalarýna bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinin gö-
zetimi altýnda tutulur. Bir yerde ticaret davalarýna bakan birden çok mahkeme varsa, gemi sicilinin
tutulmasýný gözetecek mahkemeyi Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler ve Savcýlar Yük-
sek Kurulu belirler.

(3) Türk Medenî Kanununun 1007 nci maddesi gemi sicilleri hakkýnda da geçerlidir.

II- Yetkili sicil müdürlüðü
MADDE 955 - (1) Gemi, baðlama limanýnýn tâbi olduðu sicil müdürlüðünce tescil olunur.
(2) Bir geminin seferleri yabancý bir limandan veya bir kara kentinden yahut bizzat gemiden

yönetildiði takdirde, malik, gemisini dilediði yer siciline tescil ettirebilir.

(3) Malikin, Türkiye’de yerleþim yeri veya ticarî iþletmesi yoksa, bu Kanunda yazýlý haklarý
kullanmak ve görevleri yerine getirmek üzere, sicil müdürlüðüne o bölgede oturan bir temsilci gös-
termesi gereklidir.

III- Tescili caiz gemiler
MADDE 956 - (1) Gemi siciline, 940 ýncý madde gereðince Türk Bayraðýný çekme hakkýna sa-

hip ticaret gemileri ile 935 inci maddenin ikinci fýkrasýnýn (a) ve (c) bentlerinde yazýlý gemiler kay-
dolunur.

IV- Tescili zorunlu gemiler
MADDE 957 - (1) Onsekiz gros tonilâtoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki, tescil

isteminde bulunmak zorundadýr.

V- Tescili caiz olmayan gemiler
MADDE 958 - (1) Türk gemisi olmayan gemilerle, yabancý bir gemi siciline kayýtlý bulunan

Türk gemileri, donanmaya baðlý harp gemileri, yardýmcý gemiler ve devlet, vilayet, belediye ve ben-
zeri kamu tüzel kiþilerine ait münhasýran bir kamu hizmetinin görülmesine özgülenmiþ gemiler
Türk Gemi Siciline tescil olunamaz.

B) Geminin tescili
I- Ýstem
1. Þekli
MADDE 959 - (1) Gemi, ancak malikin veya maliklerinden birinin istemi üzerine gemi sicili-

ne tescil olunur.

(2) Ýstem dilekçeyle yapýlýr.

2. Ýçeriði
MADDE 960 - (1) Tescil istemiyle birlikte aþaðýdaki hususlar bildirilir:
a) Geminin adý,

b) Türü ve yapýmýnda kullanýlmýþ olan esas malzeme,

c) Baðlama limaný,

d) Belirlenmesi mümkünse, yapýldýðý yer ve kýzaktan indiði yýl,
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e) Resmî ölçme sonuçlarý ve makine gücü,

f) Geminin maliki;

1. Gerçek kiþi ise, adý ve soyadý, T.C. kimlik numarasý, varsa ticaret unvaný ve kayýtlý bulundu-
ðu ticaret sicili müdürlüðü ile sicil numarasý,

2. Ticaret þirketi ise, þirketin türü, ticaret unvaný ve tescil olunduðu ticaret sicili müdürlüðü ile
sicil numarasý,

3. Diðer tüzel kiþilerden ise, adý ve merkezi,

4. Donatma iþtiraki ise, tacir sýfatýna sahip olduðu takdirde ticaret unvaný ile paydaþ donatan-
larýn ad ve soyadlarý, varsa T.C. kimlik numarasý ile gemi paylarýnýn miktarý ve varsa gemi müdü-
rünün adý ve soyadý ve T.C. kimlik numarasý,

g) Ýktisap sebebi,

h) Türk Bayraðýný çekme hakkýna esas oluþturan sebepler,

i) 955 inci maddenin üçüncü fýkrasýnda yazýlý hâlde temsilcinin adý, soyadý, T.C. kimlik numa-
rasý ve adresi.

3. Belgeler
a) Genel olarak
MADDE 961 - (1) 960 ýncý maddenin birinci fýkrasýnýn (c), (d), (f) ve (g) bentlerinde yazýlý hu-

suslarla makine gücüne ait beyanlarýn doðruluðunun kuvvetle muhtemel olduðunun anlaþýlmasý,
bayrak çekme hakkýnýn dayandýðý olgularla ölçme sonuçlarýnýn belgelenmesi zorunludur.

(2) Gemi yurt içinde henüz resmen ölçülmemiþ ise, mesaha þahadetnamesi yerine geçmek üze-
re Türkiye dýþýnda yapýlmýþ ölçmeye iliþkin belgenin veya onaylý baþka bir belgenin sunulmasý ye-
terlidir.

(3) Gemi tamamen veya kýsmen yurt içinde yapýlmýþsa, yapý hâlindeki gemilere özgü sicilde
kayýtlý bulunup bulunmadýðýna iliþkin yapým yeri sicil müdürlüðünden alýnacak bir belgenin veril-
mesi zorunludur.

b) Yabancý sicile kayýtlý gemiler için
MADDE 962 - (1) Daha önce yabancý bir gemi siciline kayýtlý bulunan bir Türk gemisinin,

Türk Gemi Siciline kaydolabilmesi için artýk yabancý gemi siciline kayýtlý olmadýðýný kuvvetle muh-
temel gösteren belgelerin sicil müdürlüðüne sunulmasý gerekir.

(2) Tescili zorunlu bir gemi, yabancý bir gemi siciline kayýtlý ise malikinin bu kaydý sildirmesi
ve durumu belgelendirmesi gerekir; imkânsýzlýk hâlinde bundan vazgeçilebilir.

II- Tescil
1. Tescil edilecek hususlar
MADDE 963 - (1) Bir geminin kaydýnda 960 ýncý maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (g) ve (i)

bentlerinde yazýlý hususlarla ölçmeyi ispatlayan belgenin niteliði, geminin kaydolunduðu gün ve si-
cil numarasý sicile geçirilir. Geminin malik veya maliklerinin vatandaþlýðý, geminin bir ticaret þir-
ketine, diðer bir tüzel kiþiye veya donatma iþtirakine ait olmasý hâlinde, Türk gemisi sayýlabilmesi
için gerekli nitelikleri taþýdýðý hususu ayrýca sicile kaydedilir. Kayýt, yetkili sicil memuru tarafýndan
imzalanýr.
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(2) Gemi henüz tescil edilmeden önce herhangi bir kiþi kendisinin malik olduðunu ileri süre-
rek tescil isteminde bulunan kiþinin mülkiyetine itiraz ederse, gemi tescil edilmekle beraber itiraz
eden lehine sicile þerh verilir.

(3) Gemi, yapý hâlindeki gemilere özgü sicile tescil edilmiþse, o sicile kayýtlý bulunan gemi ipo-
tekleri, sahip olduklarý dereceler saklý kalmak þartýyla, gemi siciline resen geçirilir. Geminin tescil
olunduðu, yapý hâlindeki gemilere özgü sicili tutan memura bildirilir.

2. Deðiþiklikler

MADDE 964 - (1) Gemi siciline tescil edilen hususlarda meydana gelen deðiþikliklerin sicile
geçirilmek üzere bir dilekçe ile sicil müdürlüðüne bildirilmesi gerekir.

(2) 941 inci maddenin birinci fýkrasý gereðince Türk Bayraðý yerine diðer bir bayrak taþýmasý-
na izin verilmiþ olan geminin ne süreyle Türk Bayraðý çekemeyeceði sicil müdürlüðüne bildirilir ve
bu husus tescil edilir. Ýzin sona erer veya geri alýnýrsa bu olgu da tescil olunur.

(3) Gemi kurtarýlamayacak þekilde batar veya tamir kabul etmez bir hâle gelir yahut her ne su-
retle olursa olsun Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybederse, bu hususlarýn da gecikmeksizin sicil
müdürlüðüne bildirilmesi gerekir.

(4) Birinci ilâ üçüncü fýkralara göre yapýlmasý gereken istemleri gemi maliki ve donatma iþti-
rakinde gemi müdürü de yapmak zorundadýr. Ýstemde bulunmasý gerekenler birden fazla ise bunlar-
dan birinin istemi yeterlidir. Malik birden fazla kiþi tarafýndan temsil edilen bir tüzel kiþiyse ayný
esas geçerlidir.

(5) Deðiþikliðin tesciline 960, 961 ve 963 üncü maddeler nitelikleriyle baðdaþtýðý ölçüde uy-
gulanýr.

C) Silinme

I- Ýstem üzerine

MADDE 965 - (1) Gemi, kurtarýlamayacak þekilde batar veya tamir kabul etmez hâle gelir ya-
hut her ne suretle olursa olsun Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybederse, istem üzerine sicilden
kaydý silinir. Tescili isteðe baðlý olan gemilerin kaydý malik veya maliklerinin istemi üzerine sicil-
den silinir.

(2) Geminin tamir kabul etmez hâle gelmesi sebebiyle kaydýnýn silinmesi istendiðinde, sicil
memuru, tescil edilmiþ gemi ipoteði alacaklýlarýný gerektiðinde 966 ncý maddede yazýlý usule göre
yapýlacak ilân ile durumdan haberdâr ederek belirleyeceði uygun bir süre içinde itirazlarýný bildir-
meye çaðýrýr. Süresi içinde bildirilen itirazlarýn yerinde görülmediðine dair mahkemece verilen ka-
rarýn kesinleþmesi üzerine geminin kaydý silinir.

(3) Gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybederse, kaydý, ancak ipotek alacaklýlarýnýn ve ge-
mi sicilindeki kayýt ve belgelere göre ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü kiþilerin onayý ile si-
cilden silinebilir. Kaydýn silinmesi istemi ile birlikte onay belgelenmemiþse, geminin Türk Bayra-
ðýný çekme hakkýný kaybettiði gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur. Bu kayýt, gemi üzerinde tes-
cil edilmiþ gemi ipotekleri bulunmadýkça, geminin kaydýnýn silinmesi hükmündedir. Þu kadar ki,
geminin cebrî icra yoluyla 940 ýncý maddede yazýlý niteliklere sahip olmayan bir kiþiye satýlmasý
hâlinde 1388 inci maddenin ikinci fýkrasý, cebrî icra yurt dýþýnda vuku bulmuþ ise 1350 nci madde-
nin birinci fýkrasýnýn ikinci ve üçüncü cümleleri hükümleri saklýdýr.
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(4) Tescili isteðe baðlý olan gemilere ait kayýtlarýn sadece maliklerinin istemleri üzerine siline-
bilmesi için ipotekli alacaklýlarýn ve gemi sicilinin içeriðine göre ipotek üzerinde hak sahibi olan
üçüncü kiþilerin buna onay vermeleri þarttýr.

II- Resen
1. Genel þartlarý
MADDE 966 - (1) Esaslý þartlarýndan birinin var olmamasý sebebiyle tescili caiz olmayan bir

gemi tescil edilmiþ olur veya 964 üncü maddenin üçüncü fýkrasýnda yazýlý hâllerden birinin ortaya
çýktýðý sicil müdürlüðüne bildirilmezse, 33 üncü madde hükmü uygulanýr. Þu kadar ki; durumun si-
cile kayýtlý diðer hak sahiplerine de bildirilmesi gereklidir. Malik ve diðer hak sahiplerinin kimler
olduðu veya yerleþim yerleri belli deðilse, silinmeye çaðrý ve belirlenen süre, Türkiye Ticaret Sici-
li Gazetesi ile uygun görülen diðer bir gazetede ve varsa þirketin internet sitesinde ilân edilir ve ilân
belgesi sicil müdürlüðü ve mahkeme divanhanesine asýlýr.

(2) Geminin kaydý ancak kaçýnma ve itiraz sebeplerinin süresi içinde bildirilmemesi veya bun-
larýn mahkemece yerinde görülmediðine dair verilen kararýn kesinleþmesi hâlinde sicilden silinebi-
lir. Bir ipotekli alacaklý, gemi ipoteðinin hâla var olduðunu ileri sürerek Türk Bayraðýný çekme hak-
kýný kaybetmiþ olan bir geminin sicilden silinmesine itiraz ederse, kayýt silinmeyip sadece geminin
Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybettiði tescil olunur.

2. Özel hâller
MADDE 967 - (1) Tescil edilmiþ bir gemi hakkýnda yirmi yýldan beri hiçbir kayýt iþlemi ya-

pýlmamýþ ve Denizcilik Müsteþarlýðýndan alýnan bilgiye göre de geminin artýk var olmadýðýna veya
denizcilikte kullanýlamayacak hâle geldiðine kanaat getirilmiþ olursa, gemi üzerinde ipotek veya in-
tifa hakký tescil edilmiþ bulunmadýðý takdirde, sicil memurunun önerisi üzerine mahkeme, 966 ncý
maddede yazýlý usule gerek kalmaksýzýn, gemi kaydýnýn silinmesine karar verir.

D) Gemi tasdiknamesi
I- Ýçeriði
MADDE 968 - (1) Sicil müdürlüðü, geminin sicile kaydolunduðuna iliþkin bir gemi tasdikna-

mesi düzenler. Tasdiknameye, sicil kayýtlarý aynen ve tam olarak geçirilir.
(2) Gemi tasdiknamesinde ayrýca geminin tescili için aranan belgelerin ibraz edildiði ve onun

Türk Bayraðýný çekme hakkýna sahip olduðu da gösterilir.
(3) Gemi malikine istemi üzerine gemi tasdiknamesinin onaylý bir özeti verilir. Bu özete yal-

nýz 960 ýncý maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (f) bentlerinde yazýlý hususlarla geminin Türk Bay-
raðýný çekme hakkýna sahip olduðu yazýlýr.

II- Yeniden düzenlenmesi
MADDE 969 - (1) Yeni bir gemi tasdiknamesinin verilebilmesi için eskisinin ibrazý veya zý-

yaa uðradýðýnýn inandýrýcý bir þekilde ortaya konmasý þarttýr. Gemi tasdiknamesinin onaylý özeti hak-
kýnda da ayný hüküm geçerlidir.

(2) Geminin yabancý ülkede bulunmasý hâlinde sicil müdürlüðü yeni tasdiknameyi, eskisinin
iadesi karþýlýðýnda kaptana verilmek üzere mahallî Türk makamlarýna gönderir.

III- Deðiþiklikler
MADDE 970 - (1) Gemi siciline geçirilen her kayýt gecikmeksizin gemi tasdiknamesine de ya-

zýlýr. Bir gemi payýnýn devrinin sýnýrlanmasýna iliþkin kayýtlar hakkýnda bu hüküm uygulanmaz.
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IV- Ýbraz zorunluluðu

MADDE 971 - (1) Gemi siciline tescil olunan hususlarda meydana gelecek deðiþikliklerle ge-
mi mülkiyetinin geçiþi veya bir gemi payýnýn iktisabý hâlinde deðiþikliði istemekle yükümlü olan-
lar, gemi tasdiknamesini ve varsa onaylý özetini sicil müdürlüðüne ibraz etmek zorundadýrlar. Ge-
mi baðlama limanýnda veya sicil müdürlüðünün bulunduðu limanda olduðu sürece kaptan da istem-
de bulunmakla yükümlüdür.

(2) 965 inci maddenin birinci ve üçüncü fýkralarýnda yazýlý hâllerde gemi tasdiknamesi ve var-
sa özeti geri alýnarak iptal olunur.

E) Sicil iþlemlerini yaptýrmaya davet

MADDE 972 - (1) Bir hususun gemi siciline kaydýný, kaydýn deðiþtirilmesini veya silinmesini
istemekle yahut bu iþlemlerin yapýlabilmesi için gerekli belgeleri ibraz etmekle yükümlü olan kiþi-
ler, bu iþlemleri gerektiren hususlarý öðrendikten sonra onbeþ gün içinde yükümlülüklerini yerine
getirmedikleri takdirde haklarýnda 33 üncü madde hükmü uygulanýr.

(2) Resen silinmeye iliþkin 966 ncý madde hükmü saklýdýr.

F) Hükümleri

I- Sicilin açýklýðý

MADDE 973 - (1) Gemi sicili açýktýr. Herkes sicil kayýtlarýný inceleyebilir ve giderini ödemek
þartýyla onaylý veya onaysýz örneklerini alabilir.

(2) Haklý bir menfaatinin olduðunu inandýrýcý bir þekilde ortaya koyan bir kiþi, sicil dosyalarý-
ný, bir kaydýn tamamlanabilmesi için gemi sicilinde kendilerine gönderme yapýlan belgeleri ve he-
nüz sonuçlanmamýþ tescil istemlerini de incelemeye ve onlarýn örneklerini almaya yetkilidir.

II- Sicil karineleri

MADDE 974 - (1) Gemi sicilinde malik olarak kayýtlý bulunan kiþi, geminin maliki sayýlýr.

(2) Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteði veya ipotek üzerinde bir hak yahut bir intifa hakký
tescil edilmiþ olan kiþi o hakkýn sahibi sayýlýr.

(3) Tescil olunmuþ bir hak sicilden silinirse o hakkýn artýk var olmadýðý kabul edilir.

(4) Türk Medenî Kanununun 992 nci maddesinin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.

III- Sicilin gerçek hukukî duruma uygun hâle getirilmesi

MADDE 975 - (1) Gemi sicilinin içeriði; mülkiyet, gemi ipoteði, ipotek üzerindeki bir hak, in-
tifa hakký yahut 983 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesinde yazýlý türden bir tasarruf sý-
nýrlamasý bakýmýndan gerçek hukukî duruma uymadýðý takdirde, hakký tescil edilmemiþ veya yan-
lýþ tescil edilmiþ yahut var olmayan bir hakkýn veya sýnýrlamanýn tescili sonucunda hakký ihlâl edil-
miþ kiþi, deðiþiklik sonucunda hakký ihlâl edilecek olan kiþiden kaydýn deðiþtirilmesine onay ver-
mesini isteyebilir.

(2) Gemi sicili, ancak birinci fýkra gereðince yükümlü olan kiþinin hakký tescil edildikten son-
ra deðiþtirilebilecekse, bu kiþi, istem üzerine hakkýný tescil ettirmek zorundadýr.

(3) Birinci ve ikinci fýkralarda yazýlý bulunan deðiþikliði isteme haklarý zamanaþýmýna uðra-
maz.
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IV- Ýtirazlar

MADDE 976 - (1) 975 inci maddede yazýlý hâllerde gemi siciline, sicil kaydýnýn doðru olma-
dýðý hakkýnda bir itiraz tescil olunabilir.

(2) Ýtiraz, bir ihtiyatî tedbir kararýna yahut sicildeki kaydýn deðiþtirilmesi sonucunda hakký za-
rar görecek olan kiþinin onayýna dayalý olarak sicile geçirilir. Ýhtiyatî tedbir kararýnýn verilmesinde
hakkýn tehlikede olduðuna dair yaklaþýk ispat þartý aranmaz.

V- Þerhler

1. Verilebilecekleri hâller

MADDE 977 - (1) Bir gemi veya gemi ipoteði üzerinde bir hakkýn kurulmasýný veya kaldýrýl-
masýný yahut böyle bir hakkýn içeriði veya derecesinin deðiþtirilmesini isteyebilmek hakkýný temi-
nat altýna almak için gemi siciline þerh verilebilir. Gelecekte doðacak veya þarta baðlý bir istem hak-
kýnýn teminat altýna alýnmasý amacýyla gemi siciline þerh verilmesi mümkündür.

(2) Þerhten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapýlacak tasarruflar, þerh ile teminat altýna alýnan
hakký ihlâl ettiði ölçüde geçerli deðildir. Tasarrufun cebrî icra veya ihtiyatî haciz yoluyla yahut iflâs
idaresi tarafýndan yapýlmasý hâllerinde de hüküm böyledir.

(3) Þerh ile teminat altýna alýnan hakkýn derecesini belirlemede þerh tarihi esas tutulur.

(4) Hak, þerh verilmek suretiyle teminat altýna alýndýðý ölçüde yükümlünün mirasçýsý, sorum-
luluðunun sýnýrlý olduðunu ileri süremez.

2. Verilmesi

MADDE 978 - (1) Þerh, bir ihtiyatî tedbir kararýna yahut þerh sonucunda gemisi veya hakký
sýnýrlanan kiþinin onayýna dayalý olarak verilir. Ýhtiyatî tedbir kararýnýn verilmesinde hakkýn tehli-
kede olduðuna dair yaklaþýk ispat þartý aranmaz.

3. Saðladýðý hak

MADDE 979 - (1) Mülkiyetin, gemi ipoteðinin veya ipotek üzerindeki hakkýn yahut bir intifa
hakkýnýn iktisabý, lehine þerh verilen kiþiye karþý geçersiz olduðu takdirde, þerh sahibi, þerh ile te-
minat altýna alýnan istem hakkýnýn gerçekleþmesi için gerekli olan tescile veya silinmeye onay ver-
mesini iktisap edenden isteyebilir.

(2) Ýstem hakkýnýn bir devir yasaðýyla teminat altýna alýnmýþ olmasý hâlinde de birinci fýkra
hükmü uygulanýr.

4. Hükümden düþmesi

MADDE 980 - (1) Sicile þerh verilmek suretiyle istem hakký teminat altýna alýnmýþ bulunan
alacaklý belli olmaz ve bir gemi ipoteði alacaklýsýnýn hakkýnýn iptali için 1052 nci maddede belirti-
len þartlar mevcut olursa, alacaklý, ilân yoluyla çaðrýlarak hakkýnýn iptaline karar verilebilir. Ýptale
karar verilmekle þerh de hükümden düþer.

5. Silinmesi

MADDE 981 - (1) Þerh sonucunda gemisi veya hakký sýnýrlandýrýlan kiþi, þerh ile teminat al-
týna alýnan istem hakkýnýn ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsýz kýlan bir def’e sahip bulunduðu
takdirde alacaklýdan þerhin silinmesini isteyebilir.
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VI- Ýtiraz veya þerhin kalkmasý

MADDE 982 - (1) Ýtiraz veya þerh bir ihtiyatî tedbir kararýna dayalý olarak tescil edilmiþse,
tedbirin kalkmasý veya düþmesiyle itiraz veya þerh de kalkar.

VII- Sicile güven ilkesi

MADDE 983 - (1) Hukukî bir iþlem ile bir geminin mülkiyetini, intifa hakkýný, gemi ipote-
ðini veya ipotek üzerindeki bir hakký iktisap eden kiþi lehine gemi sicilinin içeriði, bu haklarla il-
gili olduðu ölçüde doðru sayýlýr; meðerki, iktisap eden kiþi kaydýn doðru olmadýðýný bilmiþ veya
bilmesi gerekmiþ olsun. Hak sahibinin kayýtlý bir hak üzerindeki tasarruf yetkisi belli bir kiþi le-
hine sýnýrlanmýþ ise, bu sýnýrlama iktisap eden hakkýnda ancak gemi sicilinde yazýlý olmasý veya
onun sicil kaydýnýn doðru olmadýðýný bilmesi veya bilmesinin gerekmesi þartýyla hüküm ifade
eder.

(2) Hakkýn iktisabý için tescil þart olan hâllerde, kaydýn doðru olmadýðýnýn bilinmesi bakýmýn-
dan tescili istem tarihi asýldýr.

(3) Gemi sicilinde lehine bir hak tescil edilmiþ olan bir kiþiye bu hakký sebebiyle bir edimde
bulunulmasý veya bu kiþinin üçüncü bir kiþi ile, sicile kayýtlý bir hak üzerinde birinci fýkrada yazý-
lý olanlar dýþýnda bir tasarruf iþlemi yapýlmasý hâllerinde de birinci ve ikinci fýkra hükümleri uygu-
lanýr.

G) Zamanaþýmý

MADDE 984 - (1) Tescil edilmiþ aynî haklardan doðan istem haklarý, tescil devam ettiði süre-
ce zamanaþýmýna tâbi deðildir. Belli zamanda ifasý gerekip de birikmiþ olan edimlerle tazminat
ödenmesine iliþkin istem haklarý bunun istisnasýný oluþturur.

(2) Sicile kayýtlý bir itiraza konu olan haklar da, sicile kayýtlý haklar hükmündedir.

(3) Gemi ipoteðinin tescili, alacak hakkýnda zamanaþýmýnýn iþlemesine engel olur.

H) Kayýt giderleri

MADDE 985 - (1) Aksi kararlaþtýrýlmadýkça gemi veya gemi payý üzerindeki mülkiyetin geçi-
rilmesine veya diðer bir aynî hakkýn kurulmasýna veya devrine iliþkin kayýt giderleri, bunun için ge-
rekli senet ve belge giderleri de dâhil olmak üzere, hakký iktisap edene aittir.

(2) Kendisi ile yükümlü arasýndaki hukukî iliþkiden aksi anlaþýlmadýkça bir kaydýn deðiþtiril-
mesi isteminde bulunan kiþi, deðiþiklik ile bunun için gerekli beyanlarýn giderlerine katlanýr.

Ý) Yapý hâlindeki gemilere özgü sicil

I- Genel olarak

MADDE 986 - (1) Yapý hâlindeki bir gemi, malikin istemi üzerine veya yapý üzerinde bir ge-
mi ipoteðinin kurulmasý yahut yapýnýn ihtiyatî ya da kesin haczi veya tersane sahibinin gemi ipote-
ðinin kurulmasýna yönelik istem hakkýný teminat altýna almak amacýyla sicile þerh verilmesi söz ko-
nusu olduðu takdirde yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur.

(2) Yapý, yapým yerinin baðlý bulunduðu sicil müdürlüðünce tescil olunur. Yapý, bu sicil mü-
dürlüðünün yetki çevresi dýþýndaki diðer bir yere götürülse de, ayný sicil müdürlüðü yetkili kalýr. Þu
kadar ki; bu müdürlük tarafýndan yeni yapým yerindeki sicil müdürlüðüne yapýnýn kaydedilmiþ ol-
duðu bildirilir.
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II- Yapýnýn tescili

1. Tescil istemi

a) Þekli

MADDE 987 - (1) Yapý, malikinin veya kanunî ipotek hakkýný tescil ettirmek isteyen tersane
sahibinin dilekçesi ile yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur.

(2) Ýhtiyatî veya icraî haciz kararý almýþ olan alacaklý da, icra müdürünün yazýsý ile yapýnýn si-
cile kaydýný isteyebilir.

b) Ýçeriði

MADDE 988 - (1) Tescil istemiyle birlikte aþaðýdaki hususlar bildirilir:

a) Yapý hâlinde bulunan geminin türü ile adý veya numarasý veya ayýrt edilebilmesine yarayan
herhangi bir iþareti,

b) Yapým yeri ve geminin yapýldýðý tersane,

c) Maliki.

(2) 1054 üncü maddenin ikinci fýkrasýnda yapý üzerinde gemi ipoteði kurulmasý için gerekli gö-
rülen þartlarýn bulunduðu, yetkili gemi ölçme kurumunun vereceði bir belge ile ispatlanýr.

2. Tescil

a) Tescil edilecek hususlar

MADDE 989 - (1) Bir yapýnýn kaydýnda, 988 inci maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý hususlar-
la, ikinci fýkrasýnda yazýlý belgenin niteliði ve yapýnýn kaydolunduðu gün sicile geçirilir. Kayýt, yet-
kili memur tarafýndan imzalanýr.

b) Deðiþiklikler

MADDE 990 - (1) Yapýnýn maliki veya geminin yapýldýðý tersanenin sahibi, tescil edilen hu-
suslarda meydana gelen deðiþiklikleri ve geminin yapýmýnýn tamamlandýðýný, tescil edilmek üzere
bir kayýt dilekçesi ile gecikmeksizin sicil müdürlüðüne bildirmek zorundadýr. Ýstemde bulunmasý
gerekenler birden fazla ise, bunlardan birinin istemi yeterlidir. Malik birden fazla kiþi tarafýndan
temsil edilen bir tüzel kiþi ise ayný esas geçerlidir. Sicile bildirilen hususlarýn belgelendirilmesi ge-
rekir. 972 nci madde hükmü burada da uygulanýr.

(2) Geminin yapýmýnýn tamamlandýðý bildirildikten veya Kanunun 961 inci maddesinin üçün-
cü fýkrasýnda yazýlý belge verildikten sonra, artýk yapý hâlindeki gemilere özgü sicile gemi ipoteði
tescil olunamaz.

c) Hükümleri

MADDE 991 - (1) Yapý hâlindeki gemilere özgü sicil hakkýnda Kanunun 954 üncü ve 973 ün-
cü maddeleri uygulanýr. Þu kadar ki, sicilin sahifelerinin ve sicil kayýtlarýnýn dayanaklarýný incele-
mek ve örneklerini almak isteyen kiþinin ilgisini ispat etmesi gerekir.

(2) Yapý hâlinde gemilere özgü sicilde lehine bir ipotek hakký tescil edilmiþ olan kiþi yapý ipo-
teði alacaklýsý sayýlýr. Sicilden silinen bir yapý ipoteðinin ise, mevcut olmadýðý kabul edilir.

(3) Kanunun 977 nci ile 983 ilâ 985 inci maddeleri yapý hâlindeki gemilere özgü sicile de uy-
gulanýr.
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d) Silme
MADDE 992 - (1) Yapýnýn sicildeki kaydý;
a) Geminin tersane sahibi tarafýndan, yabancý ülkeye teslim edildiðinin bildirilmesi;
b) Yapýnýn maliki ile geminin yapýldýðý tersane sahibinin, kaydýn sicilden silinmesini istemeleri;
c) Yapýnýn harap olmasý;
hâllerinde silinir.
(2) Yapý üzerinde bir ipotek bulunduðu takdirde, birinci fýkranýn (a) ve (b) bentlerinde yazýlý

hâllerde, ipotekli alacaklýnýn ve sicile kayýtlý bulunan diðer hak sahiplerinin kaydýn sicilden silin-
mesine onaylarý da gereklidir.

(3) Yapýnýn tamamlanarak geminin yabancý ülkeye teslim edildiðinin veya harap olduðunun süre-
si içinde bildirilmemesi hâlinde 966 ncý maddedeki usul uyarýnca yapýnýn kaydý resen sicilden silinir.

J) Sicil müdürlüðünün kararlarýna itiraz
MADDE 993 - (1) Sicil müdürlüðünün kararlarýna Kanunun 34 üncü maddesine göre itiraz

olunabilir.
K) Tüzük
MADDE 994 - (1) Gemi sicilinin kuruluþu ve nasýl tutulacaðý, müdür ve memurlarýnýn sahip

olmalarý gereken nitelikleri, hukukî iliþkilerin nasýl belgelenecekleri ve tescil olunacaklarý, kayýtla-
rýn düzeltilmesi, deðiþtirilmesi ve silinmesine iliþkin tamamlayýcý hükümler tüzük ile belirlenir.

L) Türk Uluslararasý Gemi Sicili
MADDE 995 - (1) “Türk Uluslararasý Gemi Sicili” ile ilgili hükümler saklýdýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mülkiyet ve Diðer Aynî Haklar

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Uygulanacak Hükümler

A) Sicile kayýtlý gemilere
MADDE 996 - (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadýkça, bu Bölüm hükümleri yalnýz Türk

Gemi Siciline kayýtlý bulunan gemiler hakkýnda uygulanýr.
B) Sicile kayýtlý olmayan gemilere
MADDE 997 - (1) Türk Gemi Siciline kayýtlý bulunmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet

ve sýnýrlý aynî haklara, Türk Medenî Kanununun taþýnýrlara iliþkin hükümleri uygulanýr.
(2) Gemi veya payýnýn devri hâlinde, taraflardan her biri, giderleri karþýlamak þartýyla, kendi-

sine devre iliþkin resmî veya imzasý noterce onaylý bir senet verilmesini isteyebilir.
ÝKÝNCÝ AYIRIM

Mülkiyet
A) Ýktisabý
I- Aslen iktisabý
1. Sahiplenme
MADDE 998 - (1) Sahipsiz bir gemiyi sahiplenme hakký sadece devletindir. Sahipsiz gemi, si-

cil kayýtlarýndan malikinin kim olduðu anlaþýlamayan veya usulüne uygun olarak mülkiyeti terk
edilmiþ olan gemidir.
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(2) Devlet kendisini gemi siciline malik olarak tescil ettirmek suretiyle gemi üzerindeki mül-
kiyeti iktisap eder.

2. Olaðan zamanaþýmý

MADDE 999 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin maliki olmadýðý hâlde, gemi siciline malik olarak
tescil edilmiþ bulunan bir kiþi, tescilin en az beþ yýl sürmesi ve bu süre içinde gemiyi davasýz ve ara-
lýksýz bir þekilde aslî zilyet sýfatýyla elinde bulundurmasý þartýyla, geminin mülkiyetini iktisap eder.
Bu süre, malik olmayan kiþinin sicile tescil edildiði tarihten itibaren iþlemeye baþlar. Sürenin hesa-
bý, kesilmesi ve durmasý, Borçlar Kanununun alacak zamanaþýmýna iliþkin hükümlerine tâbidir. Ge-
mi siciline kaydýn doðru olmadýðý yolunda bir itirazýn tescil edilmesi hâlinde itiraz kayýtlý olduðu
sürece zamanaþýmý iþlemez.

(2) Zamanaþýmý için öngörülen þartlarýn gerçekleþmesiyle sicilde geminin maliki olarak gözü-
ken kiþi onun mülkiyetini iktisap eder.

3. Olaðanüstü zamanaþýmý

MADDE 1000 - (1) Sicile kaydý gerekirken kaydedilmemiþ olan bir gemiyi en az on yýl sürey-
le davasýz ve aralýksýz olarak aslî zilyet sýfatýyla elinde bulunduran bir kiþi, geminin, sicile kendi
malý olarak tescil edilmesini isteyebilir.

(2) Sicil kayýtlarýndan malikinin kim olduðu anlaþýlmayan veya en az on yýl önce ölmüþ veya
gaipliðine karar verilmiþ bir kiþi adýna kayýtlý bulunan bir gemiyi, birinci fýkrada yazýlý þartlarla,
elinde bulunduran kiþi de o geminin maliki olarak tescil edilmesini isteyebilir. Zilyetlik süresinin
hesabý, kesilmesi ve durmasý Borçlar Kanununun alacak zamanaþýmýna iliþkin hükümlerine tâbidir.

(3) Tescil ancak mahkeme kararýyla olur. Tescil davasý, geminin kayýtlý olduðu veya kaydedil-
mesi gereken sicil müdürlüðüne karþý açýlýr. Mahkeme ilgilileri, en fazla üç aylýk bir süre belirleye-
rek itirazlarýný bildirmeye tirajý ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde daðýtýmý yapýlan bir gaze-
tede yapýlacak ilânla çaðýrýr. Ýtiraz edilmez veya itiraz reddolunursa tescile karar verilir.

(4) Tescile karar verilmeden önce, üçüncü bir kiþi malik sýfatýyla tescil edilir veya üçüncü ki-
þinin mülkiyeti dolayýsýyla sicile, gemi sicilinin doðru olmadýðý yolunda bir itiraz þerhi verilmiþ
olursa, tescil kararý üçüncü kiþi hakkýnda hüküm ifade etmez.

(5) Mahkemece verilen tescil kararýna dayanarak kendisini sicile kaydettirdiði anda aslî zilyet,
geminin mülkiyetini iktisap eder.

II- Devren iktisabý

1. Devrin þekli

MADDE 1001 - (1) Gemi siciline kayýtlý olan bir geminin devri için, malik ile iktisap edenin,
mülkiyetin iktisap edene devri hususunda anlaþmalarý ve geminin zilyetliðinin geçirilmesi þarttýr.

(2) Mülkiyetin devrine iliþkin anlaþmanýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve imzalarýn noterce onaylý
olmasý gerekir. Bu anlaþma gemi sicil müdürlüðünde de yapýlabilir.

(3) 11 inci maddenin üçüncü fýkrasý hükmü saklýdýr.

2. Devrin kapsamý

MADDE 1002 - (1) Taraflarca aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, iktisap eden, geminin mülkiye-
ti ile birlikte, iktisap anýnda varolan ve devredene ait eklentinin mülkiyetini de kazanýr.
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(2) Devir sonucunda, devredene ait olmayan veya üçüncü kiþilere ait haklarla sýnýrlandýrýlmýþ
bulunan eklenti de iktisap edenin zilyetliðine geçerse, Türk Medenî Kanununun 763, 988, 989 ve
991 inci maddeleri uygulanýr. Ýktisap edenin iyiniyeti hususunda zilyetliði elde ettiði an esas alýnýr.

(3) Gemi yolculukta bulunduðu sýrada devredilirse, devredenle iktisap eden arasýndaki iliþki-
lerde bu yolculuðun kâr ve zararý, aksine sözleþme bulunmadýkça iktisap edene aittir.

B) Zýya
I- Geminin zýyaý
MADDE 1003 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin kurtarýlamayacak þekilde batmasý, yararlanýlabi-

lir enkaz býrakmaksýzýn harap olmasý, patlamasý ve tahrip edilmiþ olmasý gibi sebeplerden zâyi ol-
masýyla gemi üzerindeki mülkiyet hakký sona erer. Þu kadar ki, malikin; yararlanýlabilir enkaz üze-
rindeki taþýnýr mülkiyeti ile her türlü enkazýn kaldýrýlmasýna, çevrenin korunmasýna ve benzer hu-
suslara iliþkin yükümlülük ve borçlarý devam eder.

II- Terk
MADDE 1004 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin maliki, gemi üzerindeki mülkiyet hakkýndan vaz-

geçtiðini sicil müdürlüðüne bildirerek ve bunu gemi siciline tescil ettirerek geminin mülkiyetini terk
edebilir.

III- Zamanaþýmý
MADDE 1005 - (1) Gemiyi elinde bulunduran aslî zilyet lehine olaðan zamanaþýmý þartlarýnýn

gerçekleþmesi ile önceki malikin mülkiyet hakký sona erer.

(2) Olaðanüstü zamanaþýmýnda gemiyi aslî zilyet sýfatýyla elinde bulunduranýn, 1000 inci mad-
denin üçüncü fýkrasýna göre açtýðý tescil davasý sonucunda tescile karar verilmesiyle, önceki mali-
kin mülkiyet hakký sona erer.

C) Sicile kayýtlý gemi payý ve iþtirak payý üzerinde mülkiyet
I- Ýktisabý
1. Aslen
MADDE 1006 - (1) Sicile kayýtlý gemi payý veya iþtirak payý üzerindeki mülkiyetin aslen ikti-

sabý, sicile kayýtlý gemiler hakkýndaki hükümlere tâbidir.

2. Devren
a) Devir yoluyla
MADDE 1007 - (1) Sicile kayýtlý gemi payýnýn mülkiyeti, malik ile iktisap edenin bu hususta

anlaþmalarý ile devralana geçer. Anlaþmanýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve imzalarýn noterce onaylan-
masý þarttýr. Bu anlaþma gemi sicil müdürlüðünde de yapýlabilir.

(2) Donatma iþtirakinde paydaþ donatanlarýn her biri, iþtirak payýný dilediði anda diðer paydaþ-
larýn onayý olmaksýzýn tamamen veya kýsmen baþkasýna devredebilir. Sicile kayýtlý gemi üzerindeki
iþtirak payýnýn devri, gemi payýnýn devri ve sicile tescili ile olur.

(3) Gemi payý veya iþtirak payýnýn devri sonucunda gemi Türk Bayraðý çekme hakkýný kaybe-
decekse, devir yalnýz bütün paydaþlarýn veya paydaþ donatanlarýn onaylarýyla geçerli olur.

(4) Gemi payý, gemi yolculukta bulunduðu sýrada devredilirse, devrin kapsamý 1002 nci mad-
denin üçüncü fýkrasýna göre belirlenir.
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b) Ýþtirak payýnýn býrakýlmasý yoluyla
MADDE 1008 - (1) Donatma iþtirakinde, yeni bir yolculuða veya bir yolculuk sonunda gemi-

yi tamir ettirmeye yahut donatma iþtirakinin sorumlu olduðu bir gemi alacaðýnýn ödenmesine karar
verilirse, karara iþtirak etmeyen paydaþ donatanlardan her biri, herhangi bir karþýlýk istemeksizin iþ-
tirak payýný býrakmak suretiyle, kararý yerine getirmek için gereken ödemelerde bulunmaktan kur-
tulabilir.

(2) Bu hakkýný kullanmak isteyen paydaþ donatan, kararýn verildiði tarihten, eðer karar verilir-
ken kendisi veya temsilcisi hazýr bulunmadý ise, kararýn bildirilmesinden itibaren üç gün içinde, no-
ter aracýlýðýyla, paydaþ donatanlara veya gemi müdürüne bildirimde bulunmak zorundadýr.

(3) Býrakýlan iþtirak payý üzerindeki mülkiyet hakký, ikinci fýkra uyarýnca yapýlacak bir býrak-
ma bildirimi ile iþtirak paylarý ölçüsünde öteki paydaþ donatanlara geçer.

II- Zýyaý
MADDE 1009 - (1) Sicile kayýtlý gemi payý ile iþtirak payý üzerindeki mülkiyetin zýyaý, sicile

kayýtlý gemiler hakkýndaki mülkiyetin zýyaý hükümlerine tâbidir.

(2) Ýþtirak payýnýn 1008 inci madde uyarýnca býrakýlmasý hâlinde, usulüne uygun olarak yapý-
lan býrakma bildiriminin gönderildiði anda paydaþ donatanýn iþtirak payý üzerindeki mülkiyet hak-
ký sona erer.

D) Yapý hâlinde bulunan gemiler ve yapý paylarý üzerindeki mülkiyet
I- Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapýlar ve yapý paylarý
MADDE 1010 - (1) Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kayýtlý olmayan yapýlar ve yapý pay-

larý üzerindeki mülkiyetin iktisabý ve zýyaý, sicile kayýtlý olmayan gemiler ve gemi paylarý üzerin-
deki mülkiyetin iktisabý ve zýyaý ile ilgili hükümlere tâbidir.

II- Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunan yapýlar ve yapý paylarý
MADDE 1011 - (1) Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kayýtlý yapýlar ve yapý paylarý üzerin-

deki mülkiyetin iktisabý ve zýyaý, sicile kayýtlý gemiler ve gemi paylarý üzerindeki mülkiyetin ikti-
sabý ve zýyaý ile ilgili hükümlere tâbidir.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Gemi Rehni

A) Sicile kayýtlý olmayan gemiler üzerindeki iþtirak payýnýn rehni
MADDE 1012 - (1) Sicile kayýtlý olmayan bir geminin bir donatma iþtiraki tarafýndan iþletil-

mesi hâlinde, paydaþ donatanlardan her birinin iþtirak payýnýn rehni, Türk Medenî Kanununun ala-
caklar ve diðer haklar üzerindeki rehinlere iliþkin hükümlerine tâbidir.

B) Sicile kayýtlý olan gemilerin rehni
I- Tersane sahibinin ipotek hakký
MADDE 1013 - (1) Tersane sahibi, geminin yapýmý ve onarýmýndan doðan alacaklarý için, o

yapý veya gemi üzerinde, bir ipoteðinin tescilini isteme hakkýna sahiptir. Bu haktan önceden feragat
geçerli deðildir.

(2) Bu ipoteðin kurulmasý hakkýnda Türk Medenî Kanununun 895 ilâ 897 nci maddeleri uygu-
lanýr.
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(3) Gemi ipoteðinin kurulmasýna yönelik istem hakkýný teminat altýna almak için, gemi veya
yapý siciline þerh verilebilir. Geminin yapýmý veya onarýmý henüz tamamlanmamýþsa, bedelin, ta-
mamlanan iþi karþýlayan bir kýsmý ve bedelin kapsamýnda olmayan giderler için bir teminat ipoteði-
nin kurulmasý istenebilir.

II- Gemi ipoteði
1. Niteliði
MADDE 1014 - (1) Bir alacaðý teminat altýna almak için gemi üzerinde ipotek kurulabilir. Ge-

mi ipoteði alacaklýya, alacaðýný, geminin bedelinden alma yetkisini verir. Sicile kayýtlý gemilerin
sözleþmeye dayalý rehni sadece gemi ipoteði yolu ile saðlanýr. Ýleride doðabilecek veya þarta ya da
kýymetli evraka baðlý bir alacak için de ipotek kurulabilir.

(2) Alacaklýlarýn gemi ipoteðinden doðan hakký, sadece alacaða göre belirlenir.

(3) Bir geminin payý ancak gemiye paylý mülkiyet esaslarýna göre malik olan paydaþlardan bi-
rinin payýndan ibaret olmak þartýyla gemi ipoteði ile sýnýrlandýrýlabilir.

(4) Bir geminin bütün paylarý bir malikin elinde bulunduðu sürece, ayrý ayrý paylar üzerinde
ayrý ayrý kiþilere gemi ipoteði kurulamaz.

2. Kurulmasý
MADDE 1015 - (1) Gemi ipoteðinin kurulmasý için geminin maliki ile alacaklýnýn gemi üze-

rinde ipotek kurulmasý hususunda anlaþmalarý ve ipoteðin gemi siciline tescil edilmesi þarttýr.

(2) Ýpoteðin kurulmasýna iliþkin sözleþmelerin yazýlý þekilde yapýlmasý ve imzalarýnýn noterce
onaylanmasý gerekir. Bu anlaþma gemi sicil müdürlüðünde de yapýlabilir. Bu þekillerden birine uy-
gun olarak yapýlmadýkça ipoteðin kurulmasýna dair anlaþma geçerli olmaz.

(3) Tescilden önce anlaþma Kanunun öngördüðü þekilde yapýlmýþ veya malik tarafýndan Gemi
Sicili Nizamnamesi uyarýnca alacaklýya kayda onay verdiði bildirilmiþ ya da sicil müdürlüðüne ka-
yýt dilekçesi verilmiþ olduðu takdirde, ilgililer tescilden kaçýnamazlar.

(4) Malikin tasarruf ehliyetinin sonradan sýnýrlanmasý, sicile bildirilen kayda onayýný veya ka-
yýt istemini geçersiz duruma getirmez.

(5) Yabancý bir ülkede iktisap edilip, henüz Türk Gemi Sicili veya Türk Uluslararasý Gemi Si-
ciline tescil edilmemiþ olan gemilerde bayrak þahadetnamesine þerh tescil hükmündedir. Geminin
tescilinde bu gibi ipotekler resen sicile geçirilir.

(6) Hamiline yazýlý bir tahvile baðlý alacaðý teminat altýna almak amacýyla gemi ipoteði kurul-
masý için malikin sicil müdürlüðüne beyanda bulunmasý ve sicile tescil yeterlidir.

3. Sicile geçirilecek hususlar
MADDE 1016 - (1) Gemi ipoteðinin tescilinde alacaklýnýn adý ve soyadý veya unvaný ile ala-

caðýn Türk Lirasý ile tutarý, konusu para olmayan alacaklarda bunun Türk Lirasý karþýlýðý, alacak fa-
izli ise faiz oraný, diðer ikincil edimler kabul edilmiþse bunlarýn da alacaðýn miktarýnýn belirlendiði
para cinsinden tutarý ve ipoteðin derecesi sicile kaydolunur; her derecenin teminat altýna aldýðý mik-
tar, rehin konusu alacaðýn belirlendiði para cinsi üzerinden gösterilir. Hakkýn ve alacaðýn içeriðinin
belirlenmesine yardým eden diðer hususlarda tescil talepnamesine yollamada bulunulabilir.

(2) Türk Lirasýyla ödenecek borçlarda ipotekli geminin karþýlayacaðý alacak ve ikincil borçla-
rýn miktarý, altýn veya yabancý para ölçüsü ile belirlenebilir.
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(3) Alacaðýn miktarý belirli deðil veya deðiþken ise, gerçek miktarý zamanýnda saptamak üze-
re, ipoteðin teminat altýna alacaðý alacak miktarýnýn üst sýnýrý belirlenerek gemi siciline tescil edilir;
alacak faizli ise, faizleri de üst sýnýr kapsamýnda sayýlýr.

(4) Yabancý para üzerinden gemi ipoteði kurulabilir. Bu takdirde yabancý para veya Türk para-
sý karþýlýklarýnýn hesabýnda hesap günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnýn döviz alýþ ku-
ru esas alýnýr. Rehin haklarýnýn hangi yabancý para üzerinden kurulabileceði Hazine Müsteþarlýðýn-
ca belirlenir. Ayný derecede birden fazla para türü kullanýlarak gemi ipoteði kurulamaz.

(5) Yabancý para üzerinden kurulan rehne ait derecenin boþalmasý hâlinde, yerine, tescil edile-
ceði tarihteki karþýlýðý Türk parasý veya yabancý para üzerinden rehin kurulabilir. Türk parasý ile ku-
rulmuþ bir rehne ait derecenin boþalmasý hâlinde ise, yerine tescil edileceði tarihteki karþýlýðý ya-
bancý para üzerinden rehin kurulabilir.

(6) Tahvile baðlý bir alacaðý teminat altýna almak için gemi ipoteði kurulacak olmasý hâlinde,
tahvil sayýsý, her tahvilin bedeli ve ayýrt edici iþaretleri gösterilmek suretiyle tüm alacaðýn miktarý
ile ipotek ödüncün tamamý için kurulacaksa, alacaklý yerine, borçlu ile alacaklýlarýn hepsi adýna ha-
reket eden temsilci lehine; ipotek tahvil ihracýný üstlenen bir iþletme için kurulacaksa gemi ipoteði
üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakký da tescil olunur.

(7) Bir poliçeden veya hamiline yazýlý bir senetten ya da ciro yolu ile devri kabil diðer bir senet-
ten doðan alacaklarý teminat altýna almak amacýyla gemi ipoteðinin kurulmasýnda, alacaðý sonradan
iktisap edenlerin leh ve aleyhine gemi ipoteði üzerinde belirli tasarruflarda bulunmak ve ipoteðin pa-
raya çevrilmesi için yapýlacak takipde alacaklýyý temsil etmek üzere belirlenebilecek temsilcinin de si-
cile kaydý gerekir. Bu temsilcinin yetkileri hususunda tescil talepnamesine göndermede bulunulabilir.

4. Ýpoteðin derecesi
MADDE 1017 - (1) Gemi üzerindeki ipoteklerin dereceleri, Türk Medenî Kanununun taþýn-

maz rehni hakkýndaki hükümlerine göre belirlenir.
5. Ýpoteðin teminat altýna aldýðý alacak
a) Genel olarak
MADDE 1018 - (1) Ýpotekli gemi Türk Medenî Kanunun 875 inci maddesinin birinci fýkrasýy-

la 876 ncý maddesinde öngörülen alacaklar için teminat saðlar.
(2) Borcun, alacaklýnýn ihbarýyla muaccel olabilmesi için borçlu ile birlikte malike de ihbarda

bulunmasý gerekir. Malike ihbarda bulunulmadýkça borç onun bakýmýndan muaccel olmaz. Borç
malike karþý muaccel olduðu takdirde ipotek, temerrüt faizini de kapsar.

b) Faizler
MADDE 1019 - (1) Alacak faizsiz veya faiz oraný o tarihte geçerli asgarî kanunî faiz oranýný

düzenleyen hükümde belirlenen orandan aþaðý ise, ipotek, dereceleri eþit olan veya sonradan gelen
hak sahiplerinin onayýna gerek olmaksýzýn bu kanunî faizi de kapsayacak þekilde geniþletilebilir.

(2) Faizin ödeme zamanýnda ve yerinde yapýlacak deðiþiklikler için bu hak sahiplerinin onayý-
na gerek yoktur.

6. Ýpoteðin kapsamý
a) Gemi, gemi payý, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satýþ veya kamulaþtýr-

ma bedeli ve tazminat istemleri
MADDE 1020 - (1) Ýpoteðin kapsamý hakkýnda Türk Medenî Kanununun 862 ve 863 üncü

maddeleri uygulanýr.
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(2) Eklentiler normal bir iþletmenin gereði olarak bu durumdan çýkarýlýr veya alacaklý lehine el
konulmadan önce devredilerek gemiden uzaklaþtýrýlýr ise, ipotek artýk bunlarý kapsamaz.

(3) Bütünleyici parçalar, gemiden geçici bir amaç için olmamak þartýyla ayrýlýp uzaklaþtýrýlýrlarsa
ipotek bunlarý kapsamaz; meðerki uzaklaþtýrýlmadan önce alacaklý lehine gemiye el konulmuþ olsun.

(4) Kamulaþtýrýlan geminin bedeli ve gemi malikinin geminin zýyaý veya hasarýndan dolayý
üçüncü þahýslara karþý sahip olduðu tazminat istemleri ipoteðin kapsamýndadýr.

b) Birlikte gemi ipoteðinde birden çok gemi veya gemi payý
MADDE 1021 - (1) Bir alacak için birden çok gemi veya gemi payý ipotek edilmiþse, bunlar-

dan her biri borcun tamamýndan sorumludur.

(2) Alacaklý, her gemi veya pay ancak belirli bir kýsýmdan sorumlu olmak üzere alacaðýný ge-
mi veya paylar arasýnda paylaþtýrabilir. Paylaþtýrma, sicil müdürlüðüne yapýlacak beyan ve tescil ile
gerçekleþir. Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kiþiler varsa onlarýn da onayý gereklidir.

c) Sigorta tazminatý
aa) Kural
MADDE 1022 - (1) Gemi ipoteðinin kapsamýna giren hususlarla ilgili olarak malikin menfa-

atinin, malik veya onun hesabýna bir baþkasý tarafýndan sigorta ettirilmiþ olmasý hâlinde, ipotek, si-
gorta tazminatýný da kapsar.

(2) Ýpotek, sigorta primlerini veya sigorta sözleþmesi gereðince sigortacýya yapýlmasý gereken
baþka ödemelerin yerine getirilmesi için alacaklý tarafýndan harcanan paralarla bunlarýn faizlerini de
teminat altýna alýr.

(3) Aþaðýdaki hükümler saklý kalmak üzere, Türk Medenî Kanununun rehnedilen alacak ve di-
ðer haklara iliþkin hükümleri burada da uygulanýr; sigortacý gemi siciline kayýtlý ipoteði bilmediði-
ni ileri süremez. Bununla beraber, sigortacý veya sigorta ettiren kiþi, zararýn meydana geldiðini ala-
caklýya bildirmiþ ve bildirimden itibaren iki haftalýk bir süre geçmiþse, sigortacý, tazminatý sigorta-
lýya ödemekle alacaklýya karþý da sorumluluktan kurtulur. Bildirimin yapýlmasý son derece zor ise,
bundan kaçýnýlabilir. Bu takdirde süre, tazminatýn muaccel olduðu tarihten itibaren iþlemeye baþlar.
Süre sona erinceye kadar alacaklý sigortacýya karþý ödemeye itiraz edebilir.

bb) Sigortacýnýn yapacaðý ödemeler
MADDE 1023 - (1) Sigortacý, geminin önceki durumuna getirilmesi veya gemi alacaklýlarýna

verilmesi amacýyla malike tazminat bedeline sayýlmak üzere ödemede bulunmuþ ve bu amaçlara
eriþilmesi teminat altýna alýnmýþ ise, ödeme, ipotekli alacaklýya karþý da geçerli olur.

(2) Gemi önceki durumuna getirildiði veya eklenti olan yeni parçalar yerlerine konulduðu tak-
dirde, sigortacýnýn ipotek alacaklýlarýna karþý olan sorumluluðu sona erer. Malikin bir gemi alacak-
lýsý hakkýna temel oluþturan borçlarýnýn ödenmesi hâlinde, sigortacýnýn malike yapacaðý ödeme, an-
cak gemi alacaklýsý hakkýnýn teminatýný oluþturan unsurlarýn rizikonun gerçekleþmesinden hemen
sonra taþýdýklarý deðer oranýnda sigortacýyý ipotekli alacaklýya karþý sorumluluktan kurtarýr.

cc) Gemi ipoteðinin sigortacýya bildirilmesi
aaa) Bildirim yükümü
MADDE 1024 - (1) Ýpotekli alacaklý ipoteði sigortacýya bildirmiþse, sigorta priminin zamanýn-

da ödenmemesi ve bu yüzden sigorta ettirene bir ödeme süresi belirlenmesi durumunda, sigortacý-
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nýn bunu gecikmeksizin alacaklýya bildirmesi gereklidir. Sigorta priminin ödenmemesi nedeniyle
sürenin sonunda sigorta sözleþmesinin feshedilmesinde de, ayný hüküm geçerlidir.

(2) Sigorta sözleþmesinin, feshin bildirimi, cayma veya diðer herhangi bir sebeple süresinden ön-
ce sona ermesi durumunda, sigortacýnýn ipotekli alacaklýya sigorta sözleþmesinin sona erdiðini veya
henüz sona ermemiþse, sona ereceði tarihi bildirmesi gerekir. Ýpotekli alacaklý hakkýnda sigorta söz-
leþmesinin süresinden önce sona ermesini gerektiren sebepler, ancak bu bildirimden veya ipotekli ala-
caklýnýn onlarý herhangi bir þekilde öðrendiði tarihten itibaren iki hafta geçmekle hüküm ifade eder.

(3) Sigorta sözleþmesinin, sigorta priminin süresinde ödenmemesi yüzünden feshedilmesi ve-
ya sigortacýnýn iflâsý üzerine son bulmasý hâlinde ikinci fýkra hükmü uygulanmaz.

(4) Sigortacý, sigorta ettiren ile, sigorta bedelini azaltan veya sigortacýnýn sorumlu olduðu teh-
likenin kapsamýný daraltan bir anlaþma yaptýðý takdirde, ikinci fýkranýn birinci cümlesi hükmü kýyas
yoluyla uygulanýr.

(5) Sigorta sözleþmesi, sigorta ettirenin, aþkýn veya çifte sigorta sebebiyle malvarlýðýnda hak-
sýz olarak bir fazlalýk elde etmek kastýyla kurulmuþ olmasý dolayýsýyla geçersiz olursa, sigortacý ge-
mi ipoteðini bildirmiþ olan ipotekli alacaklýya karþý geçersizlik iddiasýnda bulunamaz. Bununla be-
raber, sigortacýnýn ipotekli alacaklýya geçersizliði bildirmesinden veya alacaklýnýn bunu herhangi
bir þekilde öðrenmesinden itibaren iki hafta geçmekle sigorta iliþkisi ipotekli alacaklýya karþý da so-
na ermiþ olur.

bbb) Birden çok sigortacýnýn varlýðýnda
MADDE 1025 - (1) Gemi birden çok sigortacý tarafýndan müþtereken sigorta edilmiþse 1024

üncü madde gereðince, ipoteðin, malik tarafýndan, alacaklýya jeran olarak gösterilmiþ olan sigorta-
cýya bildirilmesi yeterlidir. Jeran sigortacý, durumu diðer sigortacýlara bildirmekle yükümlüdür.

ccc) Ýpotekli alacaklýnýn yerleþim yerini deðiþtirmesi
MADDE 1026 - (1) Ýpotekli alacaklý, yerleþim yerini deðiþtirip de bunu sigortacýya bildirmez-

se, 1024 üncü madde uyarýnca ona yapýlacak bildirimlerin, sigortacý tarafýndan bilinen son adresi-
ne gönderilmesi yeterlidir. Bildirim, ipotekli alacaklýnýn yerleþim yerini deðiþtirmemiþ olmasý hâlin-
de düzenli hizmet veren bir iletiþim aracýyla yapýlmýþ olsa idi, hangi tarihte onun eline geçecek idiy-
se, o tarihten itibaren hüküm ifade eder.

dd) Sigortacýnýn borcundan kurtulmasý
MADDE 1027 - (1) Sigortacý, sigorta ettirenin veya sigortalýnýn fiili yüzünden, tazminat öde-

me borcundan kurtulsa bile, ipotekli alacaklýya karþý olan borcu varlýðýný sürdürür. Sigortacýnýn ri-
zikonun gerçekleþmesinden sonra sözleþmeden caymasý hâlinde de ayný hüküm geçerlidir.

(2) Sigortacý;
a) Sigorta primi zamanýnda ödenmediði,
b) Gemi, denize veya yola elveriþsiz bir hâlde yola çýktýðý,
c) Gemi bildirilen veya mutad rotadan ayrýldýðý,
için borcundan kurtulursa, birinci fýkranýn birinci cümlesi uygulanmaz.
ee) Ýpoteðin ödeyen sigortacýya geçmesi
MADDE 1028 - (1) Sigortacý, 1024 üncü maddenin ikinci, dördüncü ve beþinci fýkralarý ile

1027 nci madde gereðince ipotekli alacaklýya ödemede bulunduðu ölçüde, gemi ipoteði kendisine
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geçer. Þu kadar ki, intikal alacaklýnýn veya sigortacýnýn kendilerine karþý ödeme borcu devam eden
ayný derecedeki veya daha sonra gelen ipotekli alacaklýlarýn zararýna olarak ileri sürülemez.

ff) Sigortacýnýn prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluðu
MADDE 1029 - (1) Sigortacý, muaccel olan sigorta primlerini ve sigorta sözleþmesi gereðin-

ce ona yapýlmasý gereken diðer ödemeleri kanunen reddedebileceði durumlarda bile, bunlarý sigor-
talýdan ve ipotekli alacaklýdan kabul etmeðe zorunludur.

7. Ýpoteðin hükümleri
a) Alacaðýn muaccel olmasýndan önce
aa) Ýpotekli alacaklýnýn haklarý
aaa) Gemi maliki aleyhine
MADDE 1030 - (1) Gemi veya tesisatýnýn kötüleþmesi sonucu olarak ipoteðin saðladýðý temi-

nat tehlikeye düþerse, alacaklý, tehlikeyi gidermesi için malike uygun bir süre verebilir. Bu süre için-
de tehlike giderilmezse, alacaklý derhal ipoteði paraya çevirmek hakkýný elde eder. Alacak faizsiz
olup henüz muacceliyet kazanmamýþsa, paranýn alýnmasý ile muacceliyet tarihleri arasýndaki zama-
na ait kanunî faiz indirilir.

(2) Malikin gemiyi iþletme tarzý sonucu olarak, ipoteðin saðladýðý teminatý tehlikeye düþürecek
þekilde gemi veya tesisatýnýn kötüleþmesinden veya ipotekli alacaklýnýn haklarýnýn baþkaca tehlike-
ye girmesinden kaygý duyulur ya da üçüncü kiþiler tarafýndan yapýlacak bu gibi müdahaleye ve tah-
ribata karþý malik gerekli önlemleri almazsa, alacaklýnýn istemi üzerine mahkeme;

a) 1353 üncü madde uyarýnca geminin ihtiyaten haczine,
b) Gerekli görürse geminin, kaptandan baþka bir yediemine býrakýlmasýna ve
c) Malikin ihtiyatî haczin uygulanmasýndan baþlayarak bir aylýk süre içinde gerekli önlemleri

almasýna,
karar verir. Bu sürenin sonunda önlemlerin henüz alýnmadýðý veya alýnan önlemlerin yetersiz

kaldýðý anlaþýlýrsa mahkeme, ipoteðin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlý takip baþlatmak üzere ala-
caklýya bir aylýk süre verir.

(3) Ýpoteðin kapsamýna giren eklentinin kötüleþmesi veya normal bir iþletmenin gereklerine ay-
kýrý olarak gemiden uzaklaþtýrýlmasý hâli de geminin kötüleþmesi hükmündedir.

bbb) Üçüncü kiþiler aleyhine
MADDE 1031 - (1) Üçüncü kiþinin fiili sebebiyle geminin, ipoteðin saðladýðý teminatý tehli-

keye düþürecek derecede kötüleþmesinden kaygý duyulursa, alacaklý, üçüncü kiþi aleyhine ancak bu
fiilin önlenmesi davasýný açabilir.

bb) Malikin haklarý
aaa) Def’ide bulunma hakký
MADDE 1032 - (1) Ýpotekli geminin maliki, borçlunun alacaklýya karþý sahip olduðu def’ileri

ipotekli alacaklýya karþý ileri sürebileceði gibi, borçlu, borcuna temel olan hukukî iþlemi feshede-
bildiði sürece alacaklýnýn hakkýný gemiden alabilmesine de engel olabilir. Bunun gibi, borçlu, bor-
cunu alacaklýdan olan muaccel bir alacaðý ile takas etmek imkânýna sahip bulundukça, gemi maliki
ipotekli alacaklýnýn hakkýný gemiden almasýný önleyebilir. Borçlu ölürse malik, mirasçýlarýn borçtan
ancak sýnýrlý bir þekilde sorumlu olduklarýný ileri süremez.



---- 1199 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(2) Malik ayný zamanda borçlu deðilse, borçlunun bir def’iden vazgeçmesi ile malik o def’iyi
ileri sürme hakkýný kaybetmiþ olmaz.

bbb) Alacaðýn muacceliyeti için bildirimde bulunma hakký
MADDE 1033 - (1) Alacaðýn muacceliyet kazanmasý bildirime baðlý ise, bildirim, ancak ala-

caklý tarafýndan malike veya malik tarafýndan alacaklýya yapýlmasý hâlinde, gemi ipoteði hakkýnda
hüküm ifade eder.

(2) Gemi sicilinde malik olarak kayýtlý bulunan kiþi, alacaklý bakýmýndan malik sayýlýr.

ccc) Malike temsilci atanmasý
MADDE 1034 - (1) Malik, alacaklýya ülke içinde bir yerleþim yeri veya bir temsilci gösterme-

miþ ise, geminin tescil edildiði sicilin bulunduðu yer mahkemesi alacaklýnýn istemi üzerine, kendi-
sine bildirimde bulunabileceði bir temsilci atar. Malikin yerleþim yerinin bilinmemesi veya alacak-
lýnýn kendi kusuru olmaksýzýn malikin kim olduðunu bilmemesi hâlinde de ayný hüküm uygulanýr.

b) Alacaðýn muaccel olmasýndan sonra
aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakký
MADDE 1035 - (1) Alacak, malike karþý muacceliyet kazanýr yahut borçlu borcunu ödemek

hakkýna sahip olursa, malik borcu ödeyebilir.

(2) Malik, parayý tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklýnýn hakkýný yerine getirebilir.

bb) Alacaðýn malike geçmesi
MADDE 1036 - (1) Malik ayný zamanda borçlu deðilse, alacaklýnýn hakkýný yerine getirdiði

ölçüde alacak kendisine geçer. Geçiþ, alacaklýnýn zararýna ileri sürülemez.

(2) Borçlunun malik ile olan hukukî iliþkilerinden doðan itiraz haklarý saklýdýr.

(3) Alacak için birlikte gemi ipoteði mevcutsa, 1046 ncý madde hükmü uygulanýr.

cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakký
MADDE 1037 - (1) Alacaklýnýn hakkýnýn yerine getirilmesi karþýlýðýnda malik, gemi sicilinin

deðiþtirilmesi veya gemi ipoteðinin silinmesi için gerekli belgelerin kendisine verilmesini isteyebilir.

8. Gemi ipoteðinin devri ve deðiþtirilmesi
a) Ýpoteðin devri
aa) Genel olarak
MADDE 1038 - (1) Ýpotekle teminat altýna alýnmýþ olan alacaðýn devri ile gemi ipoteði de ye-

ni alacaklýya geçer.

(2) Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrý olarak devredilemez.

(3) Alacaðýn devri için eski ve yeni alacaklýnýn bu hususta yazýlý þekilde anlaþmalarý ve devrin
gemi siciline tescili þarttýr.

(4) Üst sýnýr ipoteðinde alacak, alacaðýn devrine iliþkin genel hükümlere göre de devredilebi-
lir. Bu takdirde gemi ipoteði alacak ile birlikte geçmez.

(5) Emre veya hamile yazýlý bir senede baðlanmýþ alacaklar, gemi ipoteði ile teminat altýna alýn-
mýþsa, alacaðýn devri bu alacaklarýn baðlý olduklarý senetlerin devri hakkýndaki hükümlere tâbidir.
Bu takdirde, gemi ipoteði de alacak ile birlikte geçer.
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(6) Ýpotek ile teminat altýna alýnmýþ bir borcu ödemesi sebebiyle, malike veya onun hukukî se-
leflerine rücu hakkýna sahip olduðu oranda gemi ipoteði, gemi maliki olmayan borçluya geçer.

bb) Ýtiraz ve def’iler
MADDE 1039 - (1) Malikin, eski alacaklý ile arasýnda mevcut hukukî iliþkiye dayanarak gemi

ipoteðine karþý ileri sürebileceði bir itiraz veya def’i, yeni alacaklýya karþý da ileri sürülebilir. Gemi
siciline güvenle ilgili 983 üncü maddenin birinci ve ikinci fýkrasý, 975 ve 976 ncý maddeler ile 985
nci maddenin son fýkrasý hükümleri, bu def’i ve itiraz hakkýnda da geçerlidir.

(2) Alacak, malikin devri öðrendiði üç aylýk takvim döneminden veya bunu izleyen üç aylýk
takvim döneminden daha geç bir tarihte muaccel olmayan faiz veya diðer ikincil edimlere iliþkin
ise, alacaklý, birinci fýkrada yazýlý def’ilere karþý sicile güven ilkesinin saðladýðý korumadan yarar-
lanamaz. Üç aylýk dönemler, takvim yýlýnýn baþýndan itibaren hesap olunur.

cc) Devri genel hükümlere tâbi alacaklar
MADDE 1040 - (1) Birikmiþ faizlere, diðer ikincil edimlere, bildirim ve takip giderlerine ve-

ya 1022 nci maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hususlara iliþkin alacaklarýn devri ve malik ile yeni
alacaklý arasýndaki hukukî iliþki, alacaðýn devrine iliþkin genel hükümlere tâbidir.

(2) Yukarýda yazýlý alacaklar hakkýnda gemi siciline güvenle ilgili 983 üncü maddenin birinci
ve ikinci fýkralarý uygulanmaz.

b) Ýpoteðin deðiþtirilmesi
aa) Ýpoteðin içeriðinin deðiþtirilmesi
MADDE 1041 - (1) Gemi ipoteðinin içeriðinin deðiþtirilmesi için malik ile alacaklý arasýnda

bu hususta imzalarý noterce onaylý bir anlaþma yapýlmasý veya gemi sicil müdürlüðünde anlaþmala-
rý ve deðiþikliðin gemi siciline tescili gereklidir. Tescile 1016 ncý maddenin birinci fýkrasý hükmü
uygulanýr.

(2) Gemi ipoteði üçüncü bir kiþinin hakký ile sýnýrlandýrýlmýþ bulunuyorsa, deðiþikliðe o kiþi-
nin de onayý gerekir. Onay, sicil müdürlüðüne veya lehine deðiþiklik yapýlacak kiþiye beyan edil-
melidir. Onaydan rücu edilemez.

bb) Ýpoteðin derecesinin deðiþtirilmesi
MADDE 1042 - (1) Yeni bir gemi ipoteði kurulurken tescil edilmiþ bir gemi ipoteðinin dere-

cesinin bu ipotek lehine deðiþtirilebilmesi için, gemi maliki ile derecesi deðiþtirilen ipotek alacak-
lýsýnýn, imzalarý noterden onaylý bir sözleþme yapmalarý veya gemi sicil müdürlüðünde anlaþmalarý
ve bu durumun gemi siciline tescili gereklidir.

(2) Mevcut gemi ipoteklerinin derecelerinin sonradan deðiþtirilebilmesi için, derecesi ilerleyen
ipotek hakký sahibi ile derecesi düþen ipotek hakký sahibinin, imzalarý noterce onaylý bir sözleþme
yapmalarý ya da gemi sicil müdürlüðünde anlaþmalarý, malikin buna onay vermesi ve durumun ge-
mi siciline tescili þarttýr. Deðiþme sonucunda derecesi düþen ipotek üzerinde hak sahibi kiþiler var-
sa bunlarýn da onaylarý gerekir.

(3) Ýpotekli alacaðýn bölünmesi hâlinde, kýsmî ipoteklerin kendi aralarýndaki derecelerini de-
ðiþtirmek için malikin onayý aranmaz.

(4) Derece deðiþikliði, dereceleri deðiþtirilen ipotekler arasýnda bulunan ipoteklere zarar ver-
mez.
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cc) Ýpotekli alacaðýn yerine baþka bir alacaðýn konulmasý
MADDE 1043 - (1) Ýpotekle teminat altýna alýnmýþ alacak yerine baþkasý konulabilir. Bunun

için alacaklý ile malikin imzalarý noterce onaylý bir sözleþme yapmalarý veya gemi sicil müdürlü-
ðünde anlaþmalarý ve durumun gemi siciline tescili þarttýr. Ýpotek üzerinde hak sahibi üçüncü kiþi-
ler varsa, onlarýn da onaylarý gerekir. 1016 ncý madde burada da uygulanýr.

(2) Yeni alacaðýn sahibi, eski ipotekli alacaklý deðilse, birinci fýkrada yazýlý anlaþmaya onun da
katýlmasý gerekir.

9. Gemi ipoteðinin sona ermesi
a) Sebepleri
aa) Alacakla birlikte ipoteðin de düþmesi sonucunu doðuran sebepler
aaa) Alacaðýn düþmesi
MADDE 1044 - (1) Alacaðýn sona ermesi ile ipotek de düþer. Kanundaki istisnalar saklýdýr.
(2) Alacaklý ve borçlu sýfatlarýnýn ayný kiþide birleþmesi, alacaðýn ödenmesi hükmündedir.
(3) Gemi maliki olmayan borçlu, alacaðýn bir kýsmýný öderse, gemi ipoteðinin alacaklý üzerin-

de kalan kýsmý borçluya geçenden sýra itibarýyla önce gelir.
(4) Gemi maliki olmayan borçlu, ödeme sonucunda ipoteði iktisap eder veya ayný sebepten do-

layý gemi sicilinin düzeltilmesinde menfaati bulunursa, alacaklýdan sicilin düzeltilmesi için gerekli
belgeleri kendisine vermesini isteyebilir.

(5) Malik, bir baþkasýna karþý, alacaðýn düþmesi hâlinde gemi ipoteðini de sildirmeyi üstlenir-
se, silinmeyi istemek hakkýnýn teminat altýna alýnabilmesi için gemi siciline þerh verilebilir.

bbb) Alacaklý ve malik sýfatlarýnýn birleþmesi
MADDE 1045 - (1) Gemi ipoteði ile mülkiyetin ayný kiþide birleþmesi ile ipotek düþer.
(2) Borçlu, gemi malikinden baþka bir kiþi olduðu veya alacak üzerinde bir rehin veya intifa

hakký bulunduðu takdirde ipotek devam eder. Þu kadar ki, gemi maliki alacaklý sýfatý ile geminin
paraya çevrilmesini isteyemez ve faiz alacaklarý için gemi teminat oluþturmaz.

ccc) Birlikte gemi ipoteðinde malikin alacaklýya ödemede bulunmasý
MADDE 1046 - (1) Alacaklýya ödemede bulunan gemi maliki, diðer ipotekli gemilerden biri-

nin malikine veya onun hukukî seleflerine rücu hakkýna sahip bulunduðu oranda o malikin gemisi
üzerindeki ipotek hakkýný kazanýr. 1045 inci maddenin ikinci fýkrasý gereðince devam eden ipotek-
le iþbu ipotek birlikte ipotek teþkil eder.

(2) Kýsmen ödeme hâlinde, alacaklý üzerinde kalan ipotek, birinci fýkra ile 1045 inci maddenin
ikinci fýkrasý gereðince malike geçen ipoteklerden sýra itibarýyla önce gelir.

(3) Alacaðýn malike devri veya alacaklý ve borçlu sýfatlarýnýn malikin þahsýnda birleþmesi, ala-
caðýn malik tarafýndan ödenmesi hükmündedir.

(4) Alacaklýnýn hakkýný cebrî icra yoluyla ipotekli gemilerden birinden almasý durumunda bi-
rinci fýkranýn birinci cümlesi hükmü uygulanýr.

ddd) Birlikte gemi ipoteðinde ipoteðin borçluya geçmesi
MADDE 1047 - (1) Birlikte gemi ipoteðinde borçlu, 1038 inci maddenin altýncý fýkrasýnda ya-

zýlý hâlde, ipotekli gemilerden yalnýz birinin malikine veya onun hukukî seleflerine rücu hakkýna sa-
hip olursa, ancak bu gemi üzerindeki ipotek kendisine geçer; diðer gemiler üzerindekiler düþer.
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eee) Alacaklýnýn gemi malikine karþý sahip olduðu istem hakkýnýn zamanaþýmýna uðramasý
MADDE 1048 - (1) Gemi sicilinden haksýz yere silinmiþ akdî ipoteklerle tescil edilmemiþ bu-

lunan kanunî ipotekler, alacaklýnýn gemi malikine karþý sahip olduðu istem hakkýnýn zamanaþýmýna
uðramasý ile düþer.

bb) Sadece ipoteðin düþmesi sonucunu doðuran sebepler
aaa) Taraflarýn anlaþmasý
MADDE 1049 - (1) Ýpotekli alacaklý ile gemi malikinin, ipoteðin kaldýrýlmasý hususunda 1015

inci maddenin ikinci fýkrasýnda öngörüldüðü þekilde anlaþmalarý ve ipotek kaydýnýn gemi sicilinden
silinmesi ile ipotek sona erer. Þu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kiþiler varsa onlarýn da onay-
larý þarttýr.

bbb) Alacaklýnýn feragati
MADDE 1050 - (1) Ýpotek, alacaklýnýn feragati ve bunun üzerine sicilden ipotek kaydýnýn si-

linmesi ile düþer. Þu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kiþiler varsa onlarýn da onaylarý þarttýr.

(2) Malik, ipoteðin ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsýz kýlan bir def’e sahip bulunduðu
takdirde, alacaklýdan ipotekten feragatini isteyebilir.

(3) Vazgeçme beyaný imzasý noterce onaylý bir senetle veya sicil müdürlüðünde yapýlýr.

(4) Alacaklý ipotekten vazgeçmek veya diðer bir ipoteðe öncelik hakký tanýmak suretiyle borç-
luyu ipotekten hakkýný almak imkânýndan yoksun býraktýðý oranda borçlu borcundan kurtulur.

ccc) Ýpoteðin süresinin dolmasý
MADDE 1051 - (1) Belli bir süre için kurulan ipotek, bu sürenin dolmasý ile düþer.
cc) Mahkemece ipoteðin düþmesine karar verilmesi
aaa) Alacaklýnýn belli olmamasý hâlinde
MADDE 1052 - (1) Alacaklýnýn kim olduðu bilinmiyorsa, gemi siciline ipotekle ilgili olmak

üzere yapýlan son kayýttan itibaren on yýl geçtiði ve alacaklýnýn hakký bu süre içinde malik tarafýn-
dan Borçlar Kanununun 133 üncü maddesi gereðince zamanaþýmýný kesecek tarzda tanýnmýþ olma-
dýðý takdirde, alacaklý ilân yoluyla çaðrýlarak ipoteðin düþmesine karar verilebilir. Vadeli alacaklar-
da bu süre, vadenin dolmasýndan önce iþlemeye baþlamaz.

(2) Düþme kararýnýn verilmesiyle ipotek sona erer.

bbb) Paranýn tevdii hâlinde
MADDE 1053 - (1) Malik, alacaklýnýn alacaðýný ödeme veya feshi bildirme hakkýna sahip olur

ve alacak tutarýný, geri almak hakkýndan feragat ederek, alacaklýnýn adýna tevdi ederse, belli olma-
yan alacaklý ilân yoluyla çaðrýlarak ipoteðin düþmesine karar verilebilir. Faizler ancak miktarý sici-
le geçirilmiþ ise, tevdi olunur; düþme kararýnýn verilmesinden önceki üç yýllýk dönem hariç, faiz tev-
di edilmez.

(2) Alacaklý, Borçlar Kanununun tevdi ile ilgili hükümlerine göre daha önce hakkýný almýþ sa-
yýlmadýkça düþme kararýnýn verilmesi ile borç ödenmiþ sayýlýr.

(3) Alacaklý daha önce tevdi yerine baþvurmadýðý takdirde, tevdi edilen bedel üzerindeki hak-
ký düþme kararýnýn verilmesinden itibaren on yýl geçmekle sona erer. Bu hâlde tevdi eden kiþi, tev-
di sýrasýnda geri almak hakkýndan feragat etmiþ olsa bile, tevdi ettiði bedeli geri alabilir.
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III- Yapý hâlindeki gemiler üzerinde ipotek
1. Konusu
MADDE 1054 - (1) Yapý hâlindeki gemiler üzerinde de ipotek kurulabilir.
(2) Omurgasýnýn konulduðu andan kýzaktan indirilinceye kadar, görünebilecek bir yerine ad ve

numara konulmak suretiyle yapýnýn açýk ve sürekli bir þekilde ayýrt edilmesi gerçekleþtirildiði an-
dan itibaren yapý hâlindeki gemi üzerinde ipotek kurulabilir.

(3) Tamamlandýðýnda onsekiz gros tonilâtodan ufak olacak yapýlar üzerinde ipotek kurulamaz.
2. Kurulmasý
MADDE 1055 - (1) Yapý hâlindeki gemi üzerinde ipotek yapý maliki ile alacaklýnýn yapý üze-

rinde ipotek kurulmasý hususunda anlaþmalarý ve ipoteðin yapý hâlindeki gemilere özgü sicile tes-
cili ile kurulur. Ýpoteðin kurulmasýna iliþkin anlaþmanýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve imzalarýnýn no-
terce onaylanmasý þarttýr. Bu anlaþma gemi sicil müdürlüðünde de yapýlabilir.

3. Kapsamý
MADDE 1056 - (1) Yapý hâlindeki gemi, yapýmýn her aþamasýnda ipoteðin kapsamýndadýr. Ya-

pý hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, 1020 nci maddede yazýlý þeylerle yapý malikinin mülkiyeti-
ne girmemiþ olan kýsýmlar dýþýnda, tersanede bulunup yapýmda kullanýlacak olan ve bunun için iþa-
retlenmiþ bulunan kýsýmlarý da kapsar.

(2) Yapý hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, sigorta tazminatýný ancak ipoteðin kapsamýna gi-
ren hususlar üzerindeki malikin menfaatinin malik veya onun hesabýna bir baþkasý tarafýndan ayrý-
ca sigorta ettirilmiþ olmasý hâlinde kapsar.

4. Derecesi
MADDE 1057 - (1) Yapý üzerinde kurulan gemi ipoteði, yapýmý tamamlandýktan sonra eski de-

recesiyle gemi üzerinde kalýr.
5. Uygulanacak hükümler
MADDE 1058 - (1) Yapý hâlindeki gemiler üzerindeki ipotekle ilgili özel hükümler saklý kal-

mak üzere, 1014 ilâ 1053 üncü maddeler hükümleri bu tür ipoteklere de uygulanýr.
DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Ýntifa Hakký
A) Kurulmasý
MADDE 1059 - (1) Sicile kayýtlý gemiler üzerinde intifa hakký kurulabilir.
(2) Ýntifa hakký, aksi kararlaþtýrýlmadýkça, sahibine üzerinde kurulduðu gemiden tam yararlan-

ma yetkisini saðlar.
(3) Akdî intifa hakkýnýn kurulmasýnda 1015 inci madde hükmü uygulanýr.
B) Uygulanacak hükümler
MADDE 1060 - (1) Sicile kayýtlý gemi üzerindeki intifa hakký Türk Medenî Kanununun taþýn-

mazlar üzerindeki intifa hakký hükümlerine tâbidir.
(2) Ýntifa hakký ile gemi ipotekleri arasýndaki iliþkiler Türk Medenî Kanununun 869 uncu mad-

desi hükmüne tâbidir. Ayný tarihle kaydedilmiþ bulunan haklar ayný derecededir. Gemi ipoteðinin
derecelerinin deðiþtirilmesi ve ipoteðin malike karþý alacaklýya saðladýðý haklarýn zamanaþýmýna uð-
ramasý ile ilgili hükümler burada da uygulanýr.
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ÝKÝNCÝ KISIM
Donatan ve Donatma Ýþtiraki

A) Donatan
I- Tanýmý
MADDE 1061 - (1) Donatan, gemisini menfaat saðlamak amacýyla suda kullanan gemi mali-

kine denir.

(2) Kendisinin olmayan bir gemiyi menfaat saðlamak amacýyla suda kendi adýna bizzat veya
kaptan aracýlýðýyla kullanan kiþi, üçüncü kiþilerle olan iliþkilerinde donatan sayýlýr. Malik, geminin
iþletilmesinden dolayý gemi alacaklýsý sýfatýyla bir istemde bulunan kiþiyi, bu iþletilme malike kar-
þý haksýz ve alacaklý da kötüniyet sahibi olmadýkça, hakkýný istemekten engelleyemez.

II- Gemi adamlarýnýn kusurlarýndan doðan sorumluluðu
MADDE 1062 - (1) Donatan, gemi adamlarýnýn, zorunlu danýþman kýlavuzun veya isteðe bað-

lý kýlavuzun görevlerini yerine getirirken iþledikleri kusur sonucunda üçüncü kiþilere verdiði zarar-
lardan sorumludur. Ancak donatan, yolculara ve yükle ilgili kiþilere karþý, taþýyanýn gemi adamlarý-
nýn kusurundan doðan sorumluluðuna iliþkin hükümlere göre sorumlu olur.

(2) Donatanýn, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduðu sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin
milletlerarasý sözleþmelerden doðan sorumluluðunu sýnýrlandýrma hakký saklýdýr.

III- Yetkili mahkeme
MADDE 1063 - (1) Donatan aleyhine, bu sýfatý dolayýsýyla, herhangi bir alacaktan dolayý ge-

minin baðlama limanýnýn bulunduðu yer mahkemesinde de dava açýlabilir.

B) Donatma iþtiraki
I- Tanýmý
MADDE 1064 - (1) Birden çok kiþinin paylý mülkiyet þeklinde malik olduklarý bir gemiyi,

menfaat saðlamak amacýyla aralarýnda yapmýþ olduklarý sözleþme gereðince, hepsi adýna ve hesabý-
na suda kullanmalarý hâlinde donatma iþtiraki vardýr.

(2) Tek baþýna bir geminin maliki veya iþletme hakkýna sahip olan ticaret þirketleri veya diðer
tüzel kiþiler hakkýnda donatma iþtirakine iliþkin hükümler uygulanmaz.

II- Ýþtirakin tescili
MADDE 1065 - (1) Donatma iþtirakinin yapýlmasýný izleyen onbeþ gün içinde iþtirak, ticaret

ve gemi sicillerine tescil edilir.

(2) Ticaret ve gemi sicillerine,

a) Paydaþ donatanlarýn adlarý, yerleþim yerleri ve vatandaþlýklarý,

b) Ýþtirakin unvaný ve merkezi,

c) Ýþtirakin konusu,

d) Her paydaþ donatanýn gemi payýnýn miktarý,

e) Ýþtiraki temsile yetkili kiþilerin ad ve soyadlarý ile bunlarýn yalnýz baþlarýna mý yoksa birlik-
te mi imza atmaya yetkili olduklarý

kaydedilir.
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III- Paydaþ donatanlar arasýndaki iliþkiler
MADDE 1066 - (1) Paydaþ donatanlar arasýndaki hukukî iliþkiler ile donatma iþtirakinin tem-

sili, paydaþlar arasýndaki sözleþme hükümlerine tâbidir. Sözleþmede hüküm bulunmayan durumlar-
da, 1067 ilâ 1087 nci maddeler uygulanýr.

IV- Ýþtirakin yönetimi ve temsili
1. Kararlar
MADDE 1067 - (1) Ýþtirakin iþleri paydaþ donatanlarýn oy çoðunluðu ile verecekleri kararlara

göre yürütülür. Her paydaþ donatanýn sahip olduðu oy hakký, onun gemideki payý veya paylarýnýn
miktarýna göre belirlenir. Kararýn lehinde oy verenlerin, tüm paylarýn yarýsýndan fazlasýna sahip ol-
malarý hâlinde oy çoðunluðu gerçekleþmiþ sayýlýr.

(2) Donatma iþtiraki sözleþmesinin deðiþtirilmesine iliþkin veya bu sözleþmeye aykýrý ya da iþ-
tirakin amacýna yabancý kararlar oy birliði ile alýnýr.

2. Gemi müdürü
a) Atanmasý ve görevden alýnmasý
MADDE 1068 - (1) Donatma iþtirakinin iþlerinin görülmesi için oy çoðunluðu ile bir gemi mü-

dürü atanabilir. Paydaþ donatanlardan olmayan bir gemi müdürünün atanmasý için oy birliði þarttýr.

(2) Gemi müdürü, sözleþmenin feshinden doðan haklarý saklý kalmak üzere, her zaman oy ço-
ðunluðuyla görevden alýnabilir.

(3) Gemi müdürünün atanmasý ve görevden alýnmasý ticaret ve gemi sicillerine tescil olunur.

b) Yönetim yetkisi
MADDE 1069 - (1) Gemi müdürünün yönetme hakký 1070 inci maddeye tâbidir. Ancak, ola-

ðanüstü tamirler veya kaptanýn atanmasý ve görevden alýnmasý için önceden donatma iþtirakinin ka-
rarýnýn alýnmasý gerekir.

(2) Gemi müdürü, iþtirak tarafýndan yetkilerinin kapsamýna getirilen sýnýrlamalara uymakla yü-
kümlüdür. Bunun dýþýnda, alýnan kararlara göre hareket etmek ve bu kararlarý uygulamak zorunda-
dýr.

c) Temsil yetkisi
aa) Kapsamý
MADDE 1070 - (1) Gemi müdürü, bu sýfatla iþtirakin olaðan iþlerinin gerektirdiði bütün iþlem-

leri ve hukuk tasarruflarý üçüncü kiþilerle yapmaya ve bu iþler dolayýsýyla ödenen paralarý toplama-
ya yetkilidir. Gemi müdürünün temsil yetkisine, özellikle geminin donatýlmasýna ve bakýmýna iliþ-
kin iþlem ve tasarruflar ile navlun sözleþmelerinin yapýlmasý ve geminin, navlunun, donatma gider-
lerinin ve müþterek avaryadan doðan alacaklarýn sigorta ettirilmesi dâhildir.

(2) Kaptan, sadece gemi müdürünün emir ve talimatlarýna uymakla yükümlü olup, paydaþ do-
natanlardan herhangi birinin vereceði talimata uymak zorunda deðildir.

(3) Gemi müdürü bu madde uyarýnca yapmaya yetkili olduðu iþlerden doðan uyuþmazlýklar do-
layýsýyla açýlan davalarda ve giriþilen takiplerde iþtiraki temsile de yetkilidir.

(4) Gemi müdürü, kendisine özel bir yetki verilmedikçe, iþtirak veya paydaþ donatanlardan bi-
rinin veya birkaçýnýn adýna kambiyo taahhüdünde bulunamayacaðý veya ödünç para alamayacaðý
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gibi gemi veya gemi paylarý üzerinde bunlarý satmak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta da bulu-
namaz.

bb) Hükümleri

MADDE 1071 - (1) Gemi müdürünün bu sýfatla kanunî yetkileri çerçevesinde yaptýðý hukukî
iþlemlerden doðan bütün hak ve borçlar iþtirake aittir.

cc) Sýnýrlandýrýlmasý

MADDE 1072 - (1) Gemi müdürünün kanunî temsil yetkisinin sýnýrlandýrýlmasý, donatma iþti-
raki tarafýndan ancak iþlemin yapýldýðý anda bunu bilen üçüncü kiþilere karþý ileri sürülebilir.

d) Yükümlülükleri

aa) Özen yükümlülüðü

MADDE 1073 - (1) Gemi müdürü, donatma iþtirakinin iþlerini yaparken tedbirli bir donatanýn
özenini göstermek zorundadýr.

bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüðü

MADDE 1074 - (1) Gemi müdürü, iþtirak iþlerine iliþkin ayrý bir defter tutmak ve iþtirak iþleri
dolayýsýyla aldýðý belgeleri ve verdiði belgelerin suretlerini düzenli bir þekilde saklamak zorundadýr.

cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüðü

MADDE 1075 - (1) Gemi müdürü, paydaþ donatanlardan her birine, istemi üzerine, donatma
iþtirakine ait iþler hakkýnda bilgi vermek ve iþtirake ait bütün defterlerle belgeleri göstermek zorun-
dadýr.

(2) Donatma iþtirakinde gemi müdürünün hesap vermesine her zaman karar verilebilir. Gemi
müdürünün verdiði hesabýn çoðunluk tarafýndan onaylanmasý ve gördüðü iþlerin uygun bulunmasý,
bu karara karþý oy verenlerin itiraz haklarýný düþürmez.

V- Kazanca ve zarara katýlma

MADDE 1076 - (1) Ýþtirakin kazancý ve zararý, paydaþ donatanlara gemideki paylarýna göre
daðýtýlýr.

(2) Kazanç ve zarar hesabý ile kazancýn daðýtýlmasý takvim yýlý sonunda yapýlýr.

VI- Giderlere katýlma

MADDE 1077 - (1) Paydaþ donatanlardan her biri iþtirakin giderlerine, özellikle geminin do-
natýlmasý ve tamiri giderlerine, gemideki paylarý oranýnda katýlmak zorundadýr.

(2) Paydaþ donatanlardan biri kendisine düþen gider payýný ödemez ve bu para diðer paydaþ do-
natanlar tarafýndan onun hesabýna avans olarak verilirse, borçlu paydaþýn temerrüt faizi ödeme yü-
kümlülüðü, avanslarýn verildiði tarihten itibaren baþlar. Avansýn ödenmesinin, borçlu paydaþa ait
gemi payý veya paylarý üzerinde, avans veren paydaþ donatanlar bakýmýndan doðurduðu sigortala-
nabilir menfaatin sigorta ettirilmesi hâlinde, sigorta giderleri de borçlu paydaþ donatana ait olur.

VII- Paydaþ donatanlarýn þahsýnda deðiþiklik

MADDE 1078 - (1) Paydaþ donatanlardan birinin þahsýnda meydana gelecek bir deðiþiklik, do-
natma iþtirakinin devamýna engel olmaz.

(2) Paydaþ donatanlardan hiçbiri iþtirakten çýkarýlamaz.
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VIII- Paydaþ donatan olan kaptan

MADDE 1079 - (1) Kaptan paydaþ donatanlardan biri ise, iþine onayý olmaksýzýn son verildi-
ðinde, paydaþ donatanlarla yaptýðý sözleþme gereðince iþtirakte donatan sýfatýyla sahip olduðu pa-
yýn, diðer donatanlar tarafýndan, bilirkiþilerce biçilecek deðerinin ödenmesi suretiyle satýn alýnma-
sýný isteyebilir. Kaptan, haklý bir sebep olmaksýzýn istemini ileri sürmekte gecikirse, hakký düþer.

IX- Paydaþ donatanlarýn sorumluluðu

1. Ýþtirakin borçlarýndan dolayý üçüncü kiþilere karþý sorumluluðu

MADDE 1080 - (1) Deniz alacaklarýndan sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasýyla ilgili hükümler
saklý kalmak üzere, paydaþ donatanlar, iþtirakin borçlarýndan dolayý üçüncü kiþilere karþý iþtirak
paylarý oranýnda þahsen sorumludurlar.

2. Ýþtirak payýnýn devredilmiþ olmasý hâlinde

MADDE 1081 - (1) Ýþtirak payýný devreden paydaþ donatan, iktisap edenle birlikte devri diðer
donatanlara veya gemi müdürüne bildirmedikçe, onlarla olan iliþkilerinde paydaþ donatan sayýlýr ve
bu bildirimden önce doðan bütün borçlardan dolayý onlara karþý paydaþ donatan sýfatýyla sorumlu
olmakta devam eder. Ýþtirak payýný iktisap eden kiþi de iktisap anýndan itibaren diðer paydaþ dona-
tanlarla olan iliþkilerinde paydaþ donatan sýfatý ile sorumlu olur.

(2) Donatma iþtiraki sözleþmesi hükümleri ile iþtirak tarafýndan verilen kararlar ve giriþilmiþ
iþler, devredeni ne ölçüde baðlýyorsa, iktisap edeni de o ölçüde baðlar. Ýktisap edenin tekeffül baký-
mýndan devredene karþý sahip olduðu haklar saklý kalmak þartýyla, diðer paydaþ donatanlar, devre-
denin paydaþ donatan sýfatýyla devrettiði payýna iliþkin olmak üzere ona düþen borçlarý, iktisap ede-
ne karþý da takas edebilirler.

(3) Birinci ve ikinci fýkra hükümleri, bir iþtirak payýnýn cebrî icra yolu ile iktisabý hâlinde de
uygulanýr.

X- Sona ermesi

1. Sona erme sebepleri

a) Fesih kararý

MADDE 1082 - (1) Donatma iþtiraki, çoðunluk kararý ile fesih olunabilir. Geminin devri hak-
kýndaki karar da, iþtirakin feshi kararý hükmündedir.

b) Çýkmak isteyen ortaðýn fesih istemi

MADDE 1083 - (1) Paydaþ donatanlardan her biri, haklý bir sebebe dayanarak iþtirakten çýk-
masýna izin verilmesini isteyebilir. Ýþtirakten çýkmasýna izin verilmeyen paydaþ donatan, haklý se-
beplere dayanarak mahkemeden iþtirakin feshini isteyebilir.

(2) Dürüstlük kuralýna göre paydaþ donatanýn iþtirakte kalmasýný ondan beklenilemeyecek de-
recede zorlaþtýran olaylar haklý sebep sayýlýr. Sadece çýkmak isteyen paydaþ donatanýn þahsýný ilgi-
lendiren ve diðer paydaþ donatanlardan hiçbiri için sözleþmeye aykýrýlýk oluþturmayan olaylar, hak-
lý sebep olarak kabul edilemez.

(3) Mahkeme haklý sebebi ispatlanmýþ görürse, davacýnýn iþtirak payýna bilirkiþilerce biçilecek
olan deðerin diðer paydaþ donatanlar tarafýndan ödenip devralýnmasý için onlara uygun bir süre ve-
rir. Her paydaþ donatanýn, davacý paydaþ donatanýn payýný, kendi payý oranýnda devralmak hakký
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vardýr. Mahkemece verilen süre içinde davacý paydaþ donatanýn payý devralýnmadýðý takdirde, mah-
keme iþtirakin feshine karar verir.

(4) Bu madde hükümlerinin paydaþ donatanlar aleyhine deðiþtirilmesi sonucunu doðuran söz-
leþme þartlarý geçersizdir.

c) Ýþtirakin iflâsý
MADDE 1084 - (1) Donatma iþtiraki hakkýnda iflâsýn açýlmasýyla da iþtirak sona erer.
2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller
MADDE 1085 - (1) Paydaþ donatanlardan birinin ölümü veya iflâsý, donatma iþtirakinin sona

ermesine sebep olmaz.

XI- Tasfiye
MADDE 1086 - (1) Donatma iþtirakinin feshi yahut geminin devri kararlaþtýrýlmýþsa, gemi

açýk artýrmayla satýlýr ve iþtirak tasfiye olunur. Geminin tamir kabul etmez veya tamire deðmez bir
hâlde bulunduðu mahkeme kararýyla saptanmadýkça, satýþ, ancak gemi baðlama limanýnda veya bir
Türk limanýnda bulunup da yerine getirmekle yükümlü olduðu bir navlun sözleþmesiyle henüz bað-
lý bulunmadýðý bir sýrada yapýlabilir. Satýþ þekli ve þartlarý, paydaþ donatanlarýn oy birliðiyle deðiþ-
tirilebilir.

(2) Satýþ þekli ve þartlarý veya tasfiye memurunun atanmasý hususunda paydaþ donatanlarýn uz-
laþamamalarý veya feshe mahkemece karar verilmiþ olmasý hâlinde, mahkeme gemiyi satmak ve iþ-
tiraki tasfiye etmek üzere bir tasfiye memuru atar. Bu memurun haklarý, görevleri ve sorumluluðu
hakkýnda kollektif þirket tasfiye memurlarý hakkýndaki hükümler kýyas yoluyla uygulanýr.

XII- Yetkili mahkeme
MADDE 1087 - (1) Paydaþ donatanlar aleyhine bu sýfatlarý dolayýsýyla diðer paydaþ donatan-

lar veya üçüncü kiþiler tarafýndan herhangi bir alacaktan dolayý geminin baðlama limanýnýn bulun-
duðu yer mahkemesinde de dava açýlabilir.

(2) Davanýn paydaþ donatanlardan biri veya birkaçý aleyhine açýlmýþ olmasý hâlinde de ayný hü-
küm uygulanýr.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kaptan

A) Özen yükümlülüðü
MADDE 1088 - (1) Kaptan, bütün iþlerinde, özellikle ifasý kendisine düþen sözleþmelerin ye-

rine getirilmesinde tedbirli bir kaptan gibi hareket etmek zorundadýr.

B) Sorumluluðu
MADDE 1089 - (1) Kaptan, kusuruyla yol açtýðý zararlardan, özellikle bu Kýsým ile diðer Ký-

sýmlarda belirtilen görevlerini yapmamasýndan doðacak zararlardan dolayý, yolcular da dâhil, gemi
ve eþyayla ilgili herkese karþý sorumludur.

(2) Donatanýn emrine uymasý kaptaný sorumluluktan kurtarmaz.

(3) Durumu bilerek kaptana emir vermiþ olan donatan da sorumludur.

(4) Kaptanýn, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduðu sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin
milletlerarasý sözleþmelerden doðan sorumluluðunu sýnýrlandýrma hakký saklýdýr.
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C) Görevleri
I- Geminin elveriþliliði ile ilgili olarak
1. Geminin denize ve yola elveriþli olup olmadýðýna dikkat etme
MADDE 1090 - (1) Kaptan; yola çýkmadan önce geminin denize ve yola elveriþli olmasýna ve

gemiye, gemi adamlarýna ve yüke ait belgelerin gemide bulunmasýna dikkat etmek zorundadýr.

2. Geminin yüklemeye ve boþaltmaya elveriþli olup olmadýðýna dikkat etme
MADDE 1091 - (1) Kaptan; yükleme ve boþaltma araçlarýnýn kullanýlma amaçlarýna uygun du-

rumda olmasýna ve istifin, özel istifçiler tarafýndan yapýlsa bile, denizcilikte geçerli olan kurallara
uygun bir þekilde gerçekleþtirilmesine dikkat etmek zorundadýr.

(2) Kaptan; denizcilikte geçerli olan kurallar uyarýnca, geminin aþýrý derecede yüklenmemesi-
ne; gerekli safranýn gemide bulunmasýna ve geminin ambarlarýnýn taþýnacak olan eþyayý kabule ve
korumaya elveriþli bir þekilde donatýlmýþ olmasýna dikkat etmek zorundadýr.

II- Yabancý mevzuata uyma
MADDE 1092 - (1) Kaptan; yabancý bir ülkede bulunduðu sýrada o ülke devletinin mevzuatý-

na, özellikle kolluk, vergi ve gümrük kurallarýna uymamasýndan doðan zararlarý tazmin ile yüküm-
lüdür.

(2) Kaptan, gemisine harp kaçaðý niteliðine sahip olduðunu bildiði veya bilmesi gereken eþya-
yý yüklemesi sebebiyle ortaya çýkan zararý da tazmin ile yükümlüdür.

III- Yola çýkma
MADDE 1093 - (1) Kaptan, gemi kalkmaya hazýr olunca, elveriþli ilk fýrsatta yola çýkmak zo-

rundadýr.

(2) Kaptan, hastalýk veya diðer bir sebepten dolayý gemiyi yönetemeyecek durumda olsa bile,
geminin kalkmasýný veya yolculuðun devamýný, uygun görülemeyecek bir þekilde geciktiremez.
Böyle bir durumda kaptan, durumun gereklerine göre donatandan talimat almasý mümkünse, vakit
geçirmeden ona engelleri bildirip talimat gelinceye kadar gereken önlemleri almak; aksi takdirde
yerine baþka bir kiþiyi kaptan olarak býrakmak zorundadýr. Kaptan, seçiminde kusurlu olmadýkça,
kendisine vekâlet eden kaptanýn fiillerinden dolayý sorumlu tutulamaz.

IV- Gemide hazýr bulunma
MADDE 1094 - (1) Yükleme baþladýktan boþaltma bitinceye kadar zorunlu bir sebep bulun-

madýkça kaptan, ikinci kaptanla birlikte ayný zamanda gemiden ayrýlamaz. Kaptan ayrýlmak zorun-
da kalýrsa, ayrýlmadan önce zabitler veya tayfalar arasýndan uygun birisini yerine vekil býrakmakla
yükümlüdür.

(2) Bu hüküm, geminin güvenli olmayan bir limanda veya demirleme yerinde bulunduðu za-
manda, yükleme baþlamadan önce ve boþaltma bittikten sonra da uygulanýr.

(3) Kaptan, yakýn bir tehlikenin varolmasý hâlinde veya gemi denizde bulunduðu sýrada, gemi-
den ayrýlmasýný haklý gösteren bir zorunluluk olmadýkça, gemide kalmakla yükümlüdür.

V- Kaptanýn gemi zabitlerine danýþmasý
MADDE 1095 - (1) Kaptan, bir tehlikenin varlýðý hâlinde, gemi zabitlerine danýþmaya gerek

görse bile, onlarýn verdikleri kararla baðlý olmayýp alacaðý önlemlerden daima kendisi sorumlu olur.
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VI- Gemi jurnali
1. Tutma yükümlülüðü
MADDE 1096 - (1) Her gemide gemi jurnali denilen bir defter tutulur. Bu deftere her yolculuk-

ta eþya veya safranýn yüklenmeye baþlanmasý anýndan itibaren geçecek belli baþlý olaylar yazýlýr.

(2) Gemi jurnali, kaptanýn gözetimi altýnda, ikinci kaptan tarafýndan ve onun mazereti hâlinde
bizzat kaptan veya kaptanýn gözetimi altýnda olmak þartýyla ehil bir gemi adamý tarafýndan tutulur.

(3) Bir liman içinde yolculuk yapan küçük gemilerde jurnal tutmak yükümlülüðü yoktur.

2. Ýçeriði
MADDE 1097 - (1) Gemi jurnaline, engel bulunmadýkça, aþaðýdaki hususlar günü gününe ya-

zýlýr:

a) Meteorolojik veriler, özellikle hava ve rüzgâr durumu,

b) Geminin izlediði rota ve aldýðý yol,

c) Geminin bulunduðu enlem ve boylam dairesi,

d) Sintinelerdeki su yüksekliði,

e) Ýskandil edilen su derinliði,

f) Kýlavuz alýnmasý ve kýlavuzun gemiye girdiði ve ayrýldýðý saatler,

g) Gemi adamlarý arasýndaki deðiþiklikler,

h) Gemi veya eþyanýn uðradýðý bütün kazalar ve bunlarýn ayrýntýlý açýklamasý,

i) Gemide iþlenen suçlar ve 25/4/2006 tarihli 5490 sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümleri
saklý kalmak üzere, gemideki doðum ve ölüm olaylarý.

(2) Gemi jurnali kaptan ve ikinci kaptan tarafýndan imzalanýr.

VII- Deniz raporu
1. Düzenlenmesi istemine yetkili olanlar
MADDE 1098 - (1) Kaptan, yolculuk sýrasýnda gemiyi veya taþýnan eþyayý ilgilendiren veya

baþkaca bir maddî zarar doðurmasý muhtemel olan bir kaza meydana geldiðinde, gemi zayi olsa bi-
le, bir deniz raporu düzenlenmesini istemeye yetkili ve kendisinden istendiði takdirde buna zorunlu-
dur. Deniz raporunun düzenlenmesini donatan veya ilgisi olduðunu ispat eden herkes isteyebilir. De-
niz raporunun, vakit kaybetmeksizin aþaðýda belirtilen yerlerden birinde düzenlenmesi istenebilir:

a) Varma limanýnda ve eðer varma limaný birden çok ise, kazadan sonra varýlan ilk limanda,

b) Gemi tamir edildiði veya eþya boþaltýldýðý takdirde barýnma limanýnda,

c) Yolculuk geminin batmasý yüzünden veya diðer bir sebepten varma limanýna ulaþmadan bi-
ter ise, kaptanýn veya ona vekâlet eden kiþinin uðradýðý ilk elveriþli yerde.

(2) Kaptan ölür veya deniz raporu düzenlettiremeyecek bir hâlde bulunursa, gemide kaptandan
sonra en yüksek rütbeli zabit tespit yaptýrmak zorundadýr.

(3) Denizde can ve mal koruma hakkýndaki mevzuat hükümleri saklýdýr.

(4) Deniz raporu, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde mahkemelerce düzenlenir. Diðer yerler-
de, Türk Bayraklý gemiler, için yerel mevzuat hükümleri saklý kalmak üzere Türk konsolosluklarý
deniz raporu düzenler.
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2. Tespit edilecek konular
MADDE 1099 - (1) Yolculuðun önemli olaylarý, özellikle kazalar ve zararýn önüne geçilmesi ve-

ya azaltýlmasý için alýnan önlemler tam ve açýk olarak mahkemece veya konsoloslukça tespit edilir.

3. Usul
MADDE 1100 - (1) Tespit için kaptan, bütün gemi adamlarýnýn ad ve soyadlarýný gösteren bir

cetvel, gemi jurnali ve olayla ilgili mevcut diðer belgelerle birlikte 1098 inci maddede belirtilen
mahkemeye veya konsolosluða baþvurur.

(2) Baþvuru üzerine mahkeme veya konsolosluk, tespit için mümkün olduðu kadar yakýn bir
gün belirler ve bunu uygun olan bir þekilde ilân eder. Ancak, gecikmesinde sakýnca görülen hâller-
de ilândan vazgeçilebilir.

(3) Gemi veya yükle ilgili olanlarla kaza ile ilgili diðer kiþiler, mahkemede veya konsolosluk-
ta bizzat bulunabilecekleri gibi, bir vekil de bulundurabilirler.

(4) Kaptan, gemi jurnaline dayalý olarak gerekli açýklamalarda bulunur. Gemi jurnali, mahke-
meye veya konsolosluða getirilemiyorsa veya tutulmasý zorunlu deðilse, bu hâllerin sebepleri bildi-
rilmelidir.

(5) Hâkim veya konsolos, gerek gördüðünde gemi adamlarýndan mahkemeye gelmemiþ olan-
larý dinleyebileceði gibi, olaylarýn yeterince anlaþýlmasý için kaptan ve diðer gemi adamlarýna iste-
diðini de sorabilir.

(6) Kaptana, diðer gemi adamlarýna ve olayla ilgisi bulunanlara doðru söylemeleri gerektiði ih-
tar olunur.

4. Tutanaðýn aslýnýn saklanmasý
MADDE 1101 - (1) Tutanaðýn aslý mahkemece veya konsoloslukça saklanýr. Ýlgililerden iste-

yenlere onaylanmýþ örnekleri verilir.

VIII- Donatanýn menfaatlerini koruma
MADDE 1102 - (1) Kaptan, gemi zayi olsa bile, gerektiði sürece donatanýn menfaatlerini ko-

rumakla yükümlüdür.

D) Kanundan doðan temsil yetkisi
I- Donatanýn temsilcisi sýfatýyla
1. Kapsamý
a) Gemi baðlama limanýnda bulunduðu sýrada
MADDE 1103 - (1) Gemi henüz baðlama limanýnda bulunduðu sýrada kaptanýn yapmýþ oldu-

ðu hukukî iþlemler donataný baðlamaz; meðerki, kaptan kendisine ayrýca verilmiþ özel bir yetkiye
dayanarak hareket etmiþ veya borç, diðer bir özel borçlandýrýcý sebepten doðmuþ olsun.

(2) Kaptan baðlama limanýnda da gemi adamý tutmaya yetkilidir.

b) Gemi baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada
MADDE 1104 - (1) Gemi baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada kaptan, bu sýfatla, gemi-

nin donatýlmasýna, yakýt ve kumanyasýna, gemi adamlarýna, geminin denize, yola ve yüke elveriþli
bir hâlde tutulmasýna ve genel olarak yolculuðun güvenli bir þekilde sürdürülmesine iliþkin her tür-
lü iþlem ve tasarruflarý üçüncü kiþilerle donatan adýna yapmaya yetkilidir.
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(2) Taþýma sözleþmeleri yapmak ve görevlerine giren hususlarda dava açmak da kaptanýn yet-
kisi kapsamýndadýr.

(3) Yabancý bayraklý gemilerde, geminin malikine veya kiracýsýna açýlacak her türlü dava veya
takip, onlar hakkýnda geçerli olmak üzere kaptana da yöneltilebilir.

c) Kredi iþlemleri
MADDE 1105 - (1) Kaptan, ancak gemiyi korumak veya yolculuðu yapmak için zorunluluk

bulunmasý hâlinde ve bu ihtiyaçlarýn karþýlanabilmesi için gerekli olan miktarda ödünç para veya
veresiye mal almaya ve benzeri kredi iþlemlerini yapmaya yetkilidir.

(2) Birinci fýkrada kaptanýn yapmaya yetkili olduðu belirtilen iþlemlerin geçerliði, onun seçti-
ði iþlemin amaca uygun veya bu iþlemle saðlanan para veya diðer þeylerin fiilen geminin korunma-
sý veya yolculuk yapmak için kullanýlmýþ olup olmamasýna baðlý deðildir. Üçüncü kiþi, kaptanýn
yetkisiz olduðunu veya saðlanan krediyi baþka bir amaçla kullanma niyetinin bulunduðunu biliyor-
sa yahut bunlarý bilmemesi aðýr bir ihmâl oluþturuyorsa, kaptanýn yaptýðý iþlem donataný baðlamaz.

(3) Kaptanýn kambiyo taahhütlerinden dolayý donatanýn þahsen sorumlu tutulmasý, ona dona-
tan tarafýndan açýk bir temsil yetkisi verilmiþ bulunmasýna baðlýdýr.

2. Temsil yetkisinin sýnýrlandýrýlmasý
MADDE 1106 - (1) Kaptanýn kanundan doðan temsil yetkisini sýnýrlandýrmýþ olan donatan, bu

sýnýrlandýrmalara kaptanýn uymadýðýný, sadece bunlarý bilen kiþilere karþý ileri sürebilir.
3. Fesihten sonra kaptanýn yetkilerinin kaldýrýlmasý
MADDE 1107 - (1) Kaptanla yaptýðý sözleþmenin feshini bildiren donatan, kaptanýn, feshi bil-

dirim süresi içinde, yetkilerini kullanmasýný yasaklayabilir.
4. Kaptanýn vekâletsiz iþ görmesi
MADDE 1108 - (1) Vekâleti olmadan donatan hesabýna kendi parasýndan avans veren veya

kendi adýna borçlanan kaptan, donatandan olan tazminat alacaðý bakýmýndan üçüncü kiþiler duru-
mundadýr.

5. Donatanýn kaptanýn yaptýðý iþlemlerden doðan sorumluluðu
MADDE 1109 - (1) Donatan, kaptanýn onun adýna hareket ettiðini bildirerek veya bildirmeye-

rek, gemiyi sevk ve idare eden kiþi sýfatýyla kanunî yetkileri dâhilinde yaptýðý hukukî iþlemlerden
dolayý üçüncü kiþilere karþý hak iktisap eder ve borç altýna girer.

(2) Kaptan, ifasýný ayrýca üstlenmedikçe veya kanunî yetkilerini aþmadýkça, yapmýþ olduðu iþ-
lemlerden dolayý þahsen borç altýna girmez. Kaptanýn 1088 ve 1089 uncu maddelerden kaynakla-
nan sorumluluðu saklýdýr.

6. Kaptanýn donatana karþý hak ve yükümlülükleri
MADDE 1110 - (1) Donatan tarafýndan sýnýrlandýrýlmýþ olmadýkça, kaptan ile donatan arasýn-

daki iliþkilerde de kaptanýn yetkilerinin kapsamý, 1103 ilâ 1105 inci maddelerde yer alan hükümle-
re tâbidir.

(2) Kaptan; donatana geminin durumu, yolculuk sýrasýnda meydana gelen olaylar, yaptýðý sözleþ-
meler ve açýlan davalar hakkýnda düzenli þekilde bilgi vermekle yükümlü olduðu gibi, þartlar elverdik-
çe bütün önemli iþlerde, özellikle 1105 inci maddede yazýlý durumlarda, yolculuðun deðiþtirilmesi ve-
ya kesilmesi gerektiðinde ve olaðanüstü tamirler ile alýmlarda donatandan talimat istemek zorundadýr.
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(3) Kaptan, elinde donatana ait yeterli miktarda para bulunsa bile, olaðanüstü tamirleri ve alým-
larý, ancak zorunluluk hâlinde yapabilir.

(4) Kaptan, geminin baðlama limanýna dönüþünde veya her isteyiþinde donatana hesap vermek
zorundadýr.

(5) Kaptan, taþýtandan, yükletenden ve gönderilenden ödül veya tazminat gibi her ne ad altýn-
da olursa olsun navlun dýþýnda aldýðý bütün paralarý da, donatanýn hesabýna alacak yazmak zorun-
dadýr.

II- Kendi hesabýna gemiye eþya yükleme yasaðý
MADDE 1111 - (1) Kaptan, donatanýn muvafakati olmaksýzýn kendi hesabýna gemiye eþya

yükleyemez. Bu yasaða uymadýðý takdirde, kaptan bu gibi yolculuklarda benzer eþya için, yükleme
yerinde ve zamanýnda istenebilecek en yüksek navlunu donatana ödemeye zorunludur. Donatanýn
kaptanýn ödediði navlunun karþýlamadýðý zararý için tazminat isteme hakký saklýdýr.

III- Yükle ilgili olanlarýn menfaatlerini koruma yükümlülüðü
1. Genel olarak
MADDE 1112 - (1) Kaptan, yolculuk esnasýnda yükle ilgili olanlarýn menfaati gereði eþyanýn

en iyi þekilde korunmasý için mümkün olan özeni göstermekle yükümlüdür.

(2) Kaptan, bir zararýn önüne geçilmesi veya azaltýlmasý için özel önlemlerin alýnmasý gerekti-
ðinde, yükle ilgililerin menfaatlerini göz önünde bulundurmaya ve mümkünse talimatlarýný almaya
ve durumun gereðine göre bu talimatlarý yerine getirmeye zorunludur. Talimat alýnmasý mümkün ol-
madýðý takdirde, kaptan kendi takdirine göre hareket eder; ancak yükle ilgili olanlarý, bu gibi du-
rumlardan ve alýnan önlemlerden gecikmeksizin bilgilendirmek için üzerine düþeni yapar.

(3) Kaptan, bu gibi durumlarda eþyayý tamamen veya kýsmen boþaltmaya ve eþyanýn bozulma-
sý yüzünden veya diðer sebeplerden ileri gelebilecek büyük bir zararýn baþka surette önüne geçile-
meyeceði anlaþýlýyorsa, eþyayý satmaya; korunmasý yahut daha ileri götürülmesi için gereken para-
yý saðlamak için rehnetmeye yetkilidir.

(4) Kaptan, yükle ilgili olanlarýn zamanýnda bizzat yapabilecek durumda olmamalarý koþuluy-
la, eþyanýn zýyaýndan ve hasara uðramasýndan doðan istem haklarýný, mahkemelerde veya mahkeme
dýþýnda kendi adýna kullanmaya yetkilidir.

2. Rotadan sapma
MADDE 1113 - (1) Yolculuðun izlenen rota üzerinde sürdürülmesini umulmayan bir hâl en-

gellerse, kaptan durumun gereklerine ve imkânlar çerçevesinde uygulamaya zorunlu olduðu talima-
ta göre, yolculuða, baþka bir rota üzerinde devam edebileceði gibi kýsa veya uzun bir süre için ara
verebilir veya kalkma limanýna geri dönebilir.

(2) Navlun sözleþmesinin sona ermesi hâlinde kaptan, 1211 inci madde hükümlerine göre ha-
reket eder.

3. Eþya üzerinde tasarruf yetkisi
a) Genel olarak
MADDE 1114 - (1) 1112 nci maddede yazýlý hâller dýþýnda kaptan, ancak yolculuðun devamý

için zorunluluk bulunduðu takdirde, eþya üzerinde onu satmak, rehnetmek veya kullanmak suretiy-
le tasarrufta bulunabilir.
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b) Müþterek avarya hâlinde

MADDE 1115 - (1) Kaptan, para ihtiyacý müþterek avaryadan kaynaklanmýþ olup da bunu kar-
þýlamak için deðiþik önlemlerden birine baþvurabilecek durumda bulunuyor ise, bunlardan ilgilile-
re en az zarar verecek olanýný seçmek zorundadýr.

c) Diðer hâllerde

MADDE 1116 - (1) Müþterek avarya hâli bulunmadýðý takdirde, kaptan, sadece, para ihtiyacý
baþka yolla karþýlanamýyorsa veya diðer önlemlerin alýnmasý donatan yönünden katlanýlamayacak
bir zararýn doðmasýna sebebiyet verecekse, eþyayý satabilir, rehnedebilir veya diðer bir þekilde eþya
üzerinde tasarrufta bulunabilir.

d) Kaptanýn iþlemlerinin donataný baðlamasý

MADDE 1117 - (1) Kaptan eþya üzerinde 1116 ncý maddede yazýlý olduðu þekilde tasarruf et-
tiði takdirde, donatan, bundan zarar gören yükle ilgili kiþilerin uðradýklarý zararý tazmin ile yüküm-
lüdür.

(2) Donatanýn ödeyeceði tazminat hakkýnda 1186 ncý madde hükmü uygulanýr. Eþyanýn satýþý
sonucunda elde edilen net satýþ bedeli 1186 ncý maddede yazýlý deðeri aþarsa, onun yerine net satýþ
bedeli geçer.

4. Dýþ iliþkide iþlemlerin geçerliði

MADDE 1118 - (1) Kaptanýn, 1112, 1114, 1115 ve 1117 nci maddelere göre yaptýðý hukukî iþ-
lemlerin geçerli olup olmadýðý, 1105 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Deniz Ticareti Sözleþmeleri

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Gemi Kira Sözleþmeleri

A) Tanýmý ve türleri

MADDE 1119 - (1) Gemi kira sözleþmesi, kiraya verenin belirli bir süre için geminin kullanýl-
masýný, kira bedeli karþýlýðýnda, kiracýya býrakmayý üstlendiði bir sözleþmedir.

(2) Kiraya verenin, gemi ile birlikte gemi adamlarýný da kiracýnýn emrine vermeyi üstlenmesi,
sözleþmenin niteliðini deðiþtirmez.

B) Gemi kira senedi

MADDE 1120 - (1) Gemi kira sözleþmesinin taraflarýndan her biri, giderini vermek koþuluy-
la, sözleþme þartlarýný içeren ve gemi kira çarter partisi olarak adlandýrýlan bir gemi kira senedi dü-
zenlenmesini ve kendisine verilmesini isteyebilir.

C) Sicile þerh

MADDE 1121 - (1) Sözleþmede aksi kararlaþtýrýlmadýkça, taraflar, gemi kira sözleþmelerinin
Türk Gemi Siciline veya 941 inci maddenin üçüncü fýkrasý gereðince Denizcilik Müsteþarlýðý tara-
fýndan tutulan özel sicile þerhini isteyebilirler.

(2) Bu þerh, sonraki maliklere, kiracýnýn gemi kira sözleþmesindeki koþullar çerçevesinde, ge-
miyi kullanmasýna izin vermek zorunluluðunu yükler.
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D) Hüküm ve sonuçlarý
I- Geminin kullanýlmasýndan doðan istemler
MADDE 1122 - (1) Kiracý, üçüncü kiþilerin, geminin iþletilmesinden dolayý, kiraya verene kar-

þý yöneltecekleri tüm istemleri karþýlamak yükümlülüðü altýndadýr.

II- Geminin teslimi
MADDE 1123 - (1) Kiraya veren, kiralanan gemiyi kararlaþtýrýlan tarihte ve yerde denize el-

veriþli ve sözleþme ile güdülen amaca uygun bir þekilde kullanmaya hazýr olarak kiracýya teslim et-
mekle yükümlüdür.

III- Giderler
MADDE 1124 - (1) Geminin ayýplarýndan doðan tamirler ile bu yüzden deðiþtirilen parçalarýn

giderleri kiraya verene aittir.

(2) Geminin, ayýbýndan dolayý yirmidört saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasý hâlinde, aþan
süre için kira bedeli ödenmez, ödenmiþ ise geri verilir.

(3) Geminin bakýmý ve birinci fýkra kapsamýna girmeyen tamirleri ile parçalarýnýn deðiþtirilme-
si ve iþletilmesinden doðan giderler, kiracýya aittir.

IV- Gemiyi kullanma hakký
MADDE 1125 - (1) Kiracý, gemiyi tahsis amacýna uygun olarak sözleþme hükümleri çerçeve-

sinde dilediði gibi kullanabilir.

(2) Kiracý, kiraya verenin geminin donatýmý için sözleþme hükümlerine göre gemide býraktýðý
her tür malzeme ve teçhizatý, sözleþmenin bitiminde ayný nitelik ve nicelikte teslim etmek þartýyla
kullanma hakkýna sahiptir.

V- Sigorta
MADDE 1126 - (1) Kiracý, geminin iadesine kadar doðacak denizcilik ve sorumluluk riziko-

larýna karþý sigorta yaptýrmak ve sigorta sözleþmesinin kurulduðunu kiraya verene önceden bildir-
mekle yükümlüdür. Sigorta sözleþmesinde ve poliçesinde, kiraya verenin ismen bildirilmesi ve si-
gortanýn “kimin olacaksa onun hesabýna” yaptýrýlmasý zorunludur.

VI- Gemi adamlarýnýn çalýþtýrýlmasý
MADDE 1127 - (1) Gemi adamlarýnýn çalýþtýrýlmasýndan doðan bütün borç ve yükümlülükler

kiracýya aittir. Geminin gemi adamlarýyla birlikte kiracýnýn emrine verildiði kira sözleþmelerinde,
gemi adamlarýnýn çalýþtýrýlmasýndan doðan bütün borç ve yükümlülüklerden kiraya veren, kiracý ile
birlikte ve müteselsilen sorumlu olur.

VII- Kira ödeme borcu ve teminatý
MADDE 1128 – (1) Kira bedeli, sözleþmede kararlaþtýrýlan zamanda, bu hususta anlaþma yok-

sa geminin zilyetliðinin sözleþme þartlarý çerçevesinde kiracýya devredildiði günden baþlamak üze-
re aylýk olarak ve peþin ödenir.

(2) Kiraya veren, gemi kira sözleþmesinden doðan bütün alacaklarý için kiracýya ait taþýnýr ve
kýymetli evrak üzerinde Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca hapis hak-
kýna, kiracýya ödenecek navlun ve diðer alacaklar üzerinde ayný Kanunun 954 ilâ 961 inci madde-
leri uyarýnca alacak rehnine ve kiracýya ödenecek navlunu teminat altýna almak üzere 1201 inci
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maddeye göre tanýnan hapis hakkýna sahiptir; þu kadar ki, borçlular, alacak rehni kendilerine bildi-
rilmediði takdirde kiracýya yapacaklarý ödemeyle borçlarýndan kurtulurlar.

VIII- Geminin iadesi
MADDE 1129 - (1) Kiracý, sözleþme bitiminde gemiyi, teslim aldýðý hâliyle geri verir. Kiracý,

gemide ve tesisatýnda, normal bir kullaným tarzý sonucu meydana gelen eksiklik, deðiþiklik veya
aþýnmadan sorumlu deðildir.

(2) Sözleþmenin bitiminde gemiyi iadede geciktiði takdirde kiracý, geciktiði sürenin ilk onbeþ
günü için kira bedeli üzerinden ve sonraki günler için kira bedelinin iki katý üzerinden hesaplana-
cak bir tazminatý ödemekle yükümlüdür; meðerki kiraya veren, daha yüksek bir zarara uðradýðýný
ispat etmiþ olsun.

E) Uygulanacak hükümler
MADDE 1130 - (1) Bu Bölümde hüküm bulunmayan hâllerde Borçlar Kanununun adî kira

sözleþmeleri hakkýndaki hükümleri nitelikleri elverdiði ölçüde uygulanýr.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Zaman Çarteri Sözleþmesi

A) Tanýmý
MADDE 1131 - (1) Zaman çarteri sözleþmesi, tahsis edenin, donatýlmýþ bir geminin ticarî yö-

netimini belli bir süre için ve bir ücret karþýlýðýnda tahsis olunana býrakmayý üstlendiði sözleþmedir.

(2) Geminin teknik yönetimini elinde bulunduran tahsis eden, geminin zilyedi sayýlýr.

B) Zaman çarter partisi
MADDE 1132 - (1) Zaman çarteri sözleþmesi yapýldýðýnda taraflardan her biri, giderini vere-

rek, sözleþme þartlarýný içeren bir zaman çarter partisi düzenlenmesini ve verilmesini isteyebilir.

C) Taraflarýn haklarý ve borçlarý
I- Tahsis edenin borçlarý
MADDE 1133 - (1) Tahsis eden, geminin teknik yönetimini üstlenir. Bu amaçla tahsis eden,

belirlenen gemiyi,

a) Kararlaþtýrýlan tarihte ve yerde hazýr bulundurmak,

b) Sözleþme süresince gemiyi denize ve yola elveriþli ve sözleþmede belirtilen amaca uygun
bir hâlde bulundurmak

ile yükümlüdür.

II- Geminin ticarî yönetimi
MADDE 1134 - (1) Geminin, ticarî yönetimi tahsis olunana aittir.
(2) Kaptan, tahsis olunanýn geminin ticarî yönetimine iliþkin olarak zaman çarteri sözleþmesi

hükümleri çerçevesinde kendisine verdiði bütün talimatlara uymak zorundadýr.

III- Giderler
MADDE 1135 - (1) Geminin ticarî iþletilmesinden doðan, özellikle makinelerinin düzenli bir

þekilde iþlemesini saðlayacak nitelik ve miktarda yakýtýn saðlanmasý için gerekli giderlere olduðu
gibi, tüm giderlere tahsis olunan katlanýr.



---- 1217 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

IV- Ücret ödeme borcu ve teminatý
MADDE 1136 - (1) Tahsis ücreti, geminin ticarî yönetiminin, sözleþme þartlarý çerçevesinde

fiilen tahsis olunana býrakýldýðý günden baþlamak üzere aylýk olarak ve peþinen ödenir.
(2) Geminin hareketsiz kaldýðý sürenin en az yirmidört saati geçmiþ olmasý þartýyla, ticarî ba-

kýmdan yararlanýlabilir bir durumda olmadýðý süre için ücret ödenmez.
(3) Tahsis eden zaman çarteri sözleþmesinden doðan bütün alacaklarý için, tahsis olunana ait ta-

þýnýr ve kýymetli evrak üzerinde Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca ha-
pis hakkýna, tahsis olunana ödenecek navlun üzerinde ayný Kanunun 954 ilâ 961 inci maddeleri uya-
rýnca alacak rehnine ve bu navlunu teminat altýna almak üzere 1201 inci maddeye göre tanýnan ha-
pis hakkýna sahiptir; þu kadar ki, navlun borçlusu, alacak rehni kendisine bildirilmediði takdirde
tahsis olunana yapacaðý ödemeyle borcundan kurtulur.

V- Tahsis olunanýn sorumluluðu ve gemiyi iade yükümlülüðü
MADDE 1137 - (1) Tahsis olunan, geminin ticarî yönetimi dolayýsýyla tahsis edenin uðradýðý

zararlardan sorumludur.
(2) Tahsis olunan, sözleþme bitiminde gemiyi sözleþmede belirlenen yerde ve hâlde iade et-

mekle yükümlüdür. Bu yükümlülüðün ihlâli hâlinde, tahsis olunan, gecikilen zaman dilimi için, za-
man çarteri sözleþmesinin bittiði tarihte ödenmesi gereken tahsis ücretinin iki katýný ödemekle yü-
kümlüdür; meðerki, bu yüzden daha yüksek bir zararýn meydana geldiði ispat edilmiþ olsun.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Navlun Sözleþmesi
BÝRÝNCÝ AYIRIM
Genel Hükümler

A) Navlun sözleþmesinin türleri
MADDE 1138 - (1) Taþýyan, navlun karþýlýðýnda;
a) Yolculuk çarteri sözleþmesinde eþyayý, geminin tamamýný veya bir kýsmýný ya da belli bir ye-

rini taþýtana tahsis ederek;
b) Kýrkambar sözleþmesinde ayýrdedilmiþ eþyayý,
denizde taþýmayý üstlenir.
(2) Bu Bölümdeki hükümler posta idaresinin denizde eþya taþýmalarýna uygulanmaz.
B) Yolculuk çarter partisi
MADDE 1139 - (1) Yolculuk çarteri sözleþmesi yapýldýðýnda taraflardan her biri, giderini ve-

rerek, sözleþme þartlarýný içeren bir yolculuk çarter partisi düzenlenmesini ve kendisine verilmesi-
ni isteyebilir.

C) Kamaralar
MADDE 1140 - (1) Geminin tamamý taþýtana tahsis edildiðinde kamaralar hariç tutulmuþ sa-

yýlýr; bununla beraber taþýtanýn izni olmaksýzýn kamaralara eþya yükletilemez.
D) Taþýyanýn, gemiyi denize, yola ve yüke elveriþli bulundurma yükümlülüðü
MADDE 1141 - (1) Her türlü navlun sözleþmesinde taþýyan, geminin denize, yola ve yüke el-

veriþli bir hâlde bulunmasýný saðlamakla yükümlüdür.
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(2) Taþýyan, yükle ilgili olanlara karþý geminin denize, yola veya yüke elveriþli olmamasýndan
doðan zararlardan sorumludur; meðerki, tedbirli bir taþýyanýn harcamakla yükümlü olduðu dikkat
ve özen gösterilmekle beraber, eksikliði yolculuðun baþlangýcýna kadar keþfe imkân bulunmamýþ ol-
sun.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Yükleme ve Boþaltma

A) Yükleme
I- Demirleme yeri
MADDE 1142 - (1) Kaptan, eþyayý almak için gemiyi sözleþmede kararlaþtýrýlan yere demir-

ler.

(2) Sözleþmede yalnýzca geminin yükleme yapacaðý liman veya bölge kararlaþtýrýlmýþsa, gemi,
bu liman veya bölge için tahsis edilmiþ bekleme alanýnda yükleme yerinin belirlenmesini bekler.

II- Yükleme giderleri
MADDE 1143 - (1) Sözleþme, yükleme limaný düzenlemeleri ve bunlar yoksa yerel teamül ile

aksi öngörülmüþ olmadýkça, eþyanýn gemiye kadar taþýma gideri taþýtana, yükleme gideri ise taþýya-
na aittir.

III- Yüklenecek eþya
1. Kararlaþtýrýlandan baþka eþya
MADDE 1144 - (1) Kararlaþtýrýlan eþya yerine, ayný varma limaný için, taþýtan tarafýndan ge-

miye baþka eþya yükletilmek istenilirse taþýyan, bu yüzden durumu güçleþmedikçe bunu kabul ile
yükümlüdür. Sözleþmede, eþya ferden belirlenmiþ ise bu hüküm uygulanmaz.

2. Doðru bildirimde bulunma yükümlülüðü
a) Eþya hakkýnda
MADDE 1145 - (1) Taþýtan ile yükleten, eþya hakkýnda taþýyana tam ve doðru beyanda bulun-

makla yükümlüdürler. Bunlardan her biri, beyanlarýnýn doðru olmamasýndan doðan zarardan taþýya-
na karþý sorumludur; bu yüzden zarar gören diðer kiþilere karþý ise ancak kusurlarý varsa sorumlu
olurlar.

(2) Taþýyanýn navlun sözleþmesi gereðince taþýtan ve yükleten dýþýndaki kiþilere karþý olan yü-
kümlülükleri ve sorumluluðu saklýdýr.

b) Caiz olmayan eþya ve yükleme hakkýnda
MADDE 1146 - (1) Taþýtan ve yükleten, harp kaçaðý veya ihracý, ithali veya transit olarak ge-

çirilmesi menedilmiþ olan eþyayý yükler yahut yükleme sýrasýnda mevzuata, özellikle kolluk, vergi
ve gümrük kurallarýna aykýrý hareket ederlerse, taþýyana karþý sorumludur; bu yüzden zarar gören
diðer kiþilere karþý ise ancak kusurlarý varsa sorumlu olurlar.

(2) Kaptanýn onayýyla hareket etmiþ olmalarý, taþýtan ve yükleteni diðer kiþilere karþý sorumlu-
luktan kurtarmaz. Bunlar eþyanýn el konulmuþ olduðunu ileri sürerek navlunu ödemekten kaçýna-
mazlar.

(3) Eþya, gemiyi veya içindeki diðer eþyayý tehlikeye sokarsa, kaptan, bunu karaya çýkarmaya
veya zorunluluk hâllerinde denize atmaya yetkilidir.
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c) Gizlice yüklenen eþya hakkýnda
MADDE 1147 - (1) Kaptanýn bilgisi olmaksýzýn gizlice gemiye eþya yükleyen kiþi de 1145 in-

ci maddeye göre bu yüzden doðacak zararý tazmin etmekle yükümlüdür. Kaptan bu gibi eþyayý tek-
rar karaya çýkarmaya ve gemiyi veya diðer eþyayý tehlikeye düþürürse gerektiðinde denize atmaya
yetkilidir. Kaptan eþyayý gemide tutarsa, yükleme yerinde ve yükleme sýrasýnda bu gibi yolculuk ve
eþya için alýnan en yüksek navlunun ödenmesi gerekir.

d) Tehlikeli eþya hakkýnda
MADDE 1148 - (1) Denizde can ve mal koruma hakkýndaki mevzuata göre tehlikeli sayýlan

eþya kaptanýn bunlardan veya bunlarýn tehlikeli cins veya niteliklerinden bilgisi olmaksýzýn gemiye
getirilirse, taþýtan veya yükleten, kendilerine bir kusur isnat edilmese dahi, 1145 inci maddeye gö-
re sorumludur. Bu hâlde kaptan eþyayý her zaman ve herhangi bir yerde gemiden çýkarmaya, imha
etmeye veya baþka suretle zararsýz hâle getirmeye yetkilidir.

(2) Kaptan, eþyanýn tehlikeli cins veya niteliðini bildiði hâlde, yüklemeye onay vermiþse, eþya
gemiyi veya diðer eþyayý tehlikeye soktuðu takdirde ayný þekilde hareket etmeye yetkilidir. Bu
hâlde de taþýyan veya kaptan, zararý tazmin etmekle yükümlü deðildir. Müþterek avarya hâlinde za-
rarýn paylaþýlmasýna iliþkin hükümler saklýdýr.

3. Bilgi
MADDE 1149 - (1) Taþýyanýn veya acentesinin bilgisi 1146 ilâ 1148 inci maddelerdeki hâller-

de kaptanýn bilgisi hükmündedir.

IV- Baþka gemiye yükleme ve aktarma
MADDE 1150 - (1) Taþýyan, taþýtanýn iznini almadan eþyayý baþka gemiye yükleyemez, yük-

lerse bundan doðacak zarardan sorumlu olur; meðerki, eþyanýn kararlaþtýrýlan gemiye yükletilmiþ
olmasý hâlinde de zararýn meydana gelmesi kesin ve zarar dahi taþýtana ait olsun.

(2) Tehlike hâlinde ve yolculuk baþladýktan sonra yapýlacak aktarmalar hakkýnda birinci fýkra
hükmü uygulanmaz.

V- Güverteye konacak eþya
MADDE 1151 - (1) Taþýyan, eþyayý güvertede taþýyamaz ve küpeþteye asamaz.
(2) Taþýyan eþyayý ancak yükleten ile arasýndaki anlaþmaya veya ticarî teamüle uygunsa ya da

mevzuat gereði zorunluysa güvertede taþýyabilir.

(3) Taþýyan eþyanýn güvertede taþýnmasý veya taþýnabileceði hususunda yükleten ile anlaþtýðý
takdirde denizde taþýma senedine bu yolda yazýlý bir kaydý düþmesi gerekir. Böyle bir kaydýn düþül-
memesi hâlinde, güvertede taþýma hususunda bir anlaþmanýn varlýðýný ispat yükü taþýyana aittir; þu
kadar ki, taþýyan, denizde taþýma senedini iyiniyetle iktisap eden gönderilen dâhil üçüncü kiþilere
karþý böyle bir anlaþmayý ileri sürmek hakkýna sahip deðildir.

(4) Eþyanýn güvertede taþýnmýþ olmasý birinci veya ikinci fýkraya aykýrý ise, taþýyan, güvertede
taþýmadan ileri gelen zýya, hasar veya geç teslimden 1178 ve 1179 uncu maddelere göre sorumlu
olur. Taþýyanýn sorumluluðunun sýnýrlarý hakkýnda, yerine göre, 1186 veya 1187 nci maddeler uygu-
lanýr.

(5) Eþyanýn ambarda taþýnmasý hakkýndaki açýk anlaþmaya aykýrý olarak güvertede taþýnmasý,
taþýyanýn, 1187 nci madde anlamýnda bir fiili veya ihmâli sayýlýr.
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VI- Süreler
1. Hazýrlýk bildirimi
MADDE 1152 - (1) Yüklemenin belli bir günde baþlayacaðý kararlaþtýrýlmamýþsa, taþýyan ve-

ya yetkili bir temsilcisi, ikinci ilâ beþinci fýkra hükümlerine uygun olarak taþýtana bir hazýrlýk bildi-
riminde bulunur.

(2) Hazýrlýk bildirimi, gemi, 1142 nci maddede öngörülen demirleme yerine varýnca yapýlýr.
(3) 1142 nci maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hâllerde, hazýrlýk bildiriminde bulunulmasý üze-

rine gemiye yükleme yeri gösterilmez veya suyun derinliði, geminin selâmeti, yerel düzenlemeler
veya tesisler, verilen talimata göre hareket etmeye engel olursa, gemi, bekleme alanýnda kalýr. Bu
hükmün uygulanmasýnda, liman yönetiminin talimatý, taþýtanýn talimatý hükmündedir.

(4) Yolculuk çarteri sözleþmesine veya taþýtanýn sonradan verdiði geçerli bir talimata göre, ta-
þýtandan baþka bir kiþiye bildirimde bulunulmasý gerekiyorsa, bildirim bu kiþiye yapýlýr. Bildirimin
muhatabý bulunamazsa veya muhatap bildirimi almaktan kaçýnýrsa, bu durum derhal taþýtana bildi-
rilir. Bu takdirde, hazýrlýk bildirimi, bildirim giriþiminde bulunulduðu tarihte yapýlmýþ sayýlýr.

(5) Hazýrlýk bildiriminin geçerliði, herhangi bir þekle baðlý deðildir. Hazýrlýk bildiriminin hü-
küm doðurmasý için, muhatabýna ulaþmasý zorunludur.

2. Yükleme süresi
MADDE 1153 - (1) Yükleme süresi, hazýrlýk bildiriminin, muhatabýna ulaþmasýný izleyen ilk

takvim günü ve eðer yüklemeye fiilen baþlanmýþsa, o andan itibaren iþlemeye baþlar. Sürenin iþle-
meye baþladýðý anda, yüklemeye fiilen baþlanamamasý hâlinde de 1156 ncý madde uygulanýr.

(2) Yükleme süresi sözleþme ile belirlenmemiþse, yüklemenin yirmidört saatlik kesintisiz ça-
lýþma ile yapýlmasý hâlinde ihtiyaç duyulacak süre, yükleme süresi olarak kabul edilir. Bu süre he-
saplanýrken, yüklemenin yapýlacaðý liman, taþýmayý yapan gemi, yükleme tesis ve araçlarý ve yükün
niteliði ile birlikte yükleme limaný düzenlemeleri ve yerel teamül göz önünde bulundurulur.

(3) Taraflar, yükleme süresi için ücret ödenmesini kararlaþtýrabilirler.
3. Sürastarya süresi
MADDE 1154 - (1) Sözleþmede kararlaþtýrýlmýþsa taþýyan, eþyanýn yükletilmesi için yükleme

süresinden fazla beklemek zorundadýr. Fazladan beklenilen bu süreye “sürastarya süresi” denir.
(2) Sözleþmede sürastaryadan veya sadece sürastarya parasýndan sözedilmiþ olup da, sürastar-

ya süresi belirtilmemiþse, bu süre on gündür.
(3) Sürastarya süresi, yükleme süresi bitince, herhangi bir bildirime gerek kalmaksýzýn baþlar.
4. Sürastarya parasý
MADDE 1155 - (1) Sürastarya süresi için taþýyana “sürastarya parasý” ödenir.
(2) Sürastarya parasýnýn miktarý sözleþme ile kararlaþtýrýlmýþsa, taþýyan, sözleþmede belirlenen

miktarý aþan bir istemde bulunamaz.
(3) Sözleþmede miktarý kararlaþtýrýlmamýþsa, sürastarya parasý olarak yükleme süresini aþan

bekleme nedeniyle, taþýyanýn yaptýðý zorunlu ve yararlý giderler istenebilir.
(4) Yükleme limanýnda doðan sürastarya parasýnýn borçlusu, taþýtan olup, sürastarya parasý

ödenmeden veya yeterli teminat verilmeden, taþýyan gemiyi yola çýkarmak zorunda deðildir. Bu se-
beple fazladan beklediði süre için taþýyan, uðradýðý zararýn tamamýný taþýtandan isteyebilir.
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(5) Yükleme limanýnda doðan sürastarya parasý, sürastarya süresinin hesabýnda esas alýnan za-
man biriminin sonunda muaccel olur. Kullanýlmayan zaman birimi için sürastarya parasý istenemez.

(6) Navluna iliþkin hükümler, yükleme limanýnda doðan sürastarya parasýna kýyas yoluyla bi-
le uygulanamaz.

5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabý
MADDE 1156 - (1) Yükleme süresi takvime göre aralýksýz hesaplanýr.
(2) Taþýtanýn faaliyet alanýnda gerçekleþen tesadüfî sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiye tesli-

mi mümkün olmayan günler de yükleme süresinin hesabýnda dikkate alýnýr.

(3) Taþýyanýn faaliyet alanýnda gerçekleþen tesadüfi sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiye alýn-
masý mümkün olmayan günler ise bu sürenin hesabýnda dikkate alýnmaz.

(4) Fýrtýna, buz istilâsý veya seferberlik gibi her iki tarafýn faaliyet alanýný ilgilendiren tesadüfî
sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiye teslim edilmesi ve alýnmasý imkâný bulunmayan günler yükle-
me süresine eklenir; þu kadar ki, yükleme süresi içinde olmasýna raðmen taþýtan bu günler için ta-
þýyana sürastarya parasý ödemekle yükümlüdür.

(5) Üçüncü ve dördüncü fýkralarda yazýlý hâllerde, yüklemeye fiilen devam edildiði anda, süre
durduðu yerden iþlemeye baþlar.

(6) Sürastarya süresi ise ikinci ilâ beþinci fýkralarda belirtilen hâllerden etkilenmeksizin kesin-
tisiz olarak hesaplanýr; meðerki, bu hâllerin doðumuna taþýyan kusuruyla sebep olsun.

6. Hýzlandýrma primi
MADDE 1157 - (1) Yüklemenin, sözleþmede kararlaþtýrýlan yükleme süresinden önce bitiril-

mesi hâlinde, taþýyanýn, kullanýlmayan süre için taþýtana bir para ödemesini öngören anlaþmalar ge-
çerlidir. Bu paraya iliþkin sürenin hesaplanmasýnda, yükleme süresinin hesabýna iliþkin kurallar uy-
gulanýr.

(2) Yapýlan sözleþme, navlunun belirlenmesine iliþkin olarak yükleme veya boþaltma limanýn-
da geçerli olan idarî, malî veya cezaî hükümleri dolanmak amacýna yönelikse, birinci fýkra uygulan-
maz.

VII- Yolculuk baþlamadan önce sözleþmenin feshi
MADDE 1158 - (1) Taþýtan, yolculuk çarteri sözleþmesini, gemi o sözleþme uyarýnca yükle-

mesini tamamlayýp yolculuða çýkýncaya kadar feshedebilir.

(2) Fesih tazminatý olarak, taþýyan sözleþmenin feshedilmesinden dolayý yoksun kaldýðý kazanç
ve o zamana kadar doðmuþ olan alacaklarýný isteyebilir. Tereddüt hâlinde, kararlaþtýrýlan toplam
navlunun yüzde otuzu, yoksun kalýnan kazanç sayýlýr. Feshedilen sözleþmenin ifasý için gereken sü-
re içinde, taþýyanýn, yeni navlun sözleþmeleri yapmak suretiyle elde ettiði kazanç, tazminat tutarýn-
dan indirilir.

(3) Fesih hakkýnýn, gemiye eþya alýndýktan sonra kullanýlmasý hâlinde, taþýyan, eþyanýn boþal-
týlmasý için gereken süreyi beklemek zorundadýr. Bu süre, yükleme veya sürastarya süresinden sa-
yýlmaz. Taþýyan, taþýtanýn eþyanýn gemiden çýkarýlmasý nedeniyle sebep olduðu bütün giderleri ve
zararlarý talep edebilir; her hâlde bu zarar, kaybedilen süre karþýlýðý sürastarya ücretinden az olamaz.

(4) Sözleþme uyarýnca birden fazla yolculuk yapýlacaksa, fesih hakký, henüz baþlamýþ olmayan
yolculuklardan her biri için ayrý ayrý veya hepsi için birlikte kullanýlabilir.
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VIII- Yüklemenin hiç veya süresinde yapýlmamasý
1. Yüklemenin hiç yapýlmamasý
MADDE 1159 - (1) Yükleme süresi ve kararlaþtýrýlmýþsa sürastarya süresi bittiði hâlde yükle-

me henüz baþlamamýþsa taþýyan;

a) Sözleþmeyi feshedilmiþ sayabilir veya

b) Yüklemenin yapýlmasý için beklemeye devam edebilir.

(2) Taþýyanýn, sözleþmenin feshedildiðini kabul edip 1158 inci maddenin ikinci fýkrasý uyarýn-
ca tazminat isteyebilmesi için beklemekle yükümlü olduðu süre dolduðunda, taþýtana faks mesajý,
elektronik mektup veya benzeri teknik araçlarla da mümkün olmak üzere, yazýlý bildirimde bulun-
masý zorunludur.

(3) Taþýyan, yüklemenin yapýlmasýný beklemeye devam ederse, bu fazla bekleme sebebiyle uð-
radýðý zararýn tamamýný taþýtandan isteyebilir.

2. Eksik yükleme
MADDE 1160 - (1) Yükleme süresi ve kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya süresi bittikten sonra, ta-

þýyan, yüklemenin tamamlanmasý için daha fazla beklemek zorunda deðildir. Taþýyan, taþýtanýn ta-
limatýna dayanarak yükleme ve varsa sürastarya süresinden sonra beklemeye devam ederse, bu sü-
re için yaptýðý giderlerle bu yüzden uðradýðý zarara karþýlýk tazminat isteyebilir.

(2) Yükleme süresi ve kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya süresi bittikten sonra, taþýyan, taþýnmasý
kararlaþtýrýlan eþyanýn tamamý yüklenmiþ olmasa bile, taþýtanýn istemi üzerine yola çýkmak zorun-
dadýr. Bu durumda taþýyan,

a) Sözleþmede kararlaþtýrýlmýþ olan navlunun tamamýný,

b) Doðmuþ sürastarya ücretini,

c) Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldýðý giderleri ve uðradýðý zararý,

d) Alacaklarý, eksik yükleme sebebiyle kýsmen veya tamamen teminatsýz kalmýþsa, kendisine
ek teminat gösterilmesini,

isteyebilir. Þu kadar ki, kýsmen yüklenmeyen eþyanýn yerine baþka bir sözleþme uyarýnca eþya
taþýnmýþsa, bu eþya için alýnacak navlun, (a) bendine göre istenecek navlundan düþülür.

(3) Yükleme süresinin ve kararlaþtýrýlmýþsa sürastarya süresinin sonunda, kararlaþtýrýlan eþya-
nýn tamamý yüklenmemiþ ve birinci ile ikinci fýkralara göre talimat da verilmemiþ ise, taþýyan, ta-
þýtana faks mesajý, elektronik mektup veya benzeri teknik araçlarla da mümkün olmak üzere yazý-
lý bildirimde bulunup, belli süre içinde talimat verilmesini isteyebilir. Sürenin sonuna kadar tali-
mat verilmezse, taþýyan sözleþmeyi feshedilmiþ sayarak 1158 inci maddeden doðan haklarýný kul-
lanabilir.

IX- Birden çok yükleten veya taþýtanýn bulunmasý
1. Birden çok yükleten
MADDE 1161 - (1) Yolculuk çarteri sözleþmesine veya taþýtanýn sonradan verdiði geçerli bir

talimata göre eþya, ayný limanda birden çok kiþiden teslim alýnacaksa, hazýrlýk bildiriminin taþýtana
yapýlmasý gereklidir. 1152 ilâ 1160 ýncý madde hükümleri, birden çok yükleten bulunmasý dikkate
alýnmaksýzýn uygulanýr. Yükletenler, her bir eþya için, geminin yükleme yerinin deðiþtirilmesini is-
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teyebilir; þu kadar ki, yer deðiþtirmenin, manevrasý da dâhil olmak üzere bütün giderleri taþýtana ait-
tir ve yükleme ile sürastarya süreleri yer deðiþtirme manevrasý sýrasýnda iþlemeye devam eder.

2. Birden çok taþýtan

MADDE 1162 - (1) Geminin belli kýsýmlarý veya yerleri için birden çok taþýtan ile baðýmsýz
yolculuk çarteri sözleþmeleri yapýlmýþsa, 1152 ilâ 1157 nci maddeler hükümleri her sözleþme için
ayrý ayrý uygulanýr; þu kadar ki, 1158 inci maddede düzenlenen hâller gerçekleþtiðinde, gemiye alýn-
mýþ olan eþyanýn boþaltýlmasý, yolculuðun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diðer
bütün taþýtanlarýn onayý alýnmýþ olmadýkça taþýtan, eþyanýn boþaltýlmasýný isteyemez.

X- Kýrkambar sözleþmesi

1. Yükleme aný

MADDE 1163 - (1) Kýrkambar sözleþmesinde taþýtan, taþýyanýn veya yetkili temsilcisinin çað-
rýsý üzerine, gecikmeden eþyayý yüklemek zorundadýr.

(2) Taþýtan gecikirse taþýyan, eþyanýn teslimini beklemekle yükümlü deðildir. Yolculuk, eþya
teslim alýnmadan baþlamýþ olsa bile, taþýtan tam navlunu ödemekle yükümlüdür; þu kadar ki, taþý-
yanýn teslim edilmiþ olmayan eþya yerine yüklediði eþyanýn navlunu, tam navlundan indirilir.

(3) Taþýyanýn, geciken taþýtandan navlun isteyebilmesi için bunu yola çýkmadan önce taþýtana
faks mesajý, elektronik mektup veya benzeri teknik araçlarla da mümkün olmak üzere yazýlý þekil-
de bildirmesi gerekir; aksi hâlde istem hakkýný kaybeder.

2. Taþýtanýn sözleþmeyi feshetmesi

MADDE 1164 - (1) Yüklemeden sonra taþýtan, tam navlunu ve 1201 inci madde uyarýnca te-
minat altýna alýnmýþ diðer alacaklarý ödeyerek veya 1202 nci madde uyarýnca teminat vererek söz-
leþmeyi feshedebilir; þu kadar ki, gemiye alýnmýþ olan eþyanýn boþaltýlmasý, yolculuðun gecikmesi-
ne veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diðer bütün taþýtanlarýn onayýný almýþ olmadýkça taþýtan,
eþyanýn boþaltýlmasýný isteyemez. Taþýyan eþyanýn gemiden çýkarýlmasý için rotayý deðiþtirmek ve-
ya bir limana uðramak zorunda deðildir.

XI- Belgeleri verme yükümlülüðü

MADDE 1165 - (1) Her türlü navlun sözleþmesinde, taþýtan ve yükleten, eþyanýn teslim alýna-
caðý süre içinde o eþyanýn taþýnmasý için gerekli belgeleri taþýyana vermek zorundadýr.

(2) Bu belgelerdeki bütün yolsuzluklardan ve özellikle bunlarýn gerçeðe uymayan beyanlarý
içermelerinden doðan zararlardan taþýtan ve yükleten taþýyana ve yükle ilgili diðer kiþilere karþý
1145 inci madde gereðince sorumludur.

B) Boþaltma

I- Demirleme yeri

MADDE 1166 - (1) Kaptan, eþyayý boþaltmak için gemiyi sözleþmede kararlaþtýrýlan yere de-
mirler.

(2) Sözleþmede yalnýzca, geminin boþaltma yapacaðý liman veya bölge kararlaþtýrýlmamýþsa,
gemi, bu liman veya bölge için tahsis edilmiþ bekleme alanýnda boþaltma yerinin belirlenmesini
bekler.
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II- Boþaltma giderleri
MADDE 1167 - (1) Sözleþme, boþaltma limaný düzenlemeleri ve bunlar yoksa yerel teamül ile

aksi öngörülmüþ olmadýkça, eþyanýn gemiden çýkartýlmasý gideri taþýyana, geri kalan boþaltma gi-
derleri ise, gönderilene aittir.

III- Süreler
1. Hazýrlýk bildirimi
MADDE 1168 - (1) Boþaltmanýn belli bir günde baþlayacaðý kararlaþtýrýlmamýþsa, taþýyan ve-

ya yetkili bir temsilcisi, ikinci ilâ beþinci fýkra hükümlerine uygun olarak gönderilene hazýrlýk bil-
diriminde bulunur.

(2) Hazýrlýk bildirimi, gemi, 1166 ncý maddede öngörülen demirleme yerine varýnca yapýlýr.

(3) 1166 ncý maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hâllerde, hazýrlýk bildiriminde bulunulmasý üze-
rine gemiye boþaltma yeri gösterilmez veya suyun derinliði, geminin selâmeti, yerel düzenlemeler
veya tesisler, verilen talimata göre hareket etmeye engel olursa, gemi, bekleme alanýnda kalýr. Bu
hükmün uygulanmasýnda, liman yönetiminin talimatý, gönderilenin talimatý hükmündedir.

(4) Yolculuk çarteri sözleþmesine, koniþmentoya veya taþýtanýn sonradan verdiði geçerli bir ta-
limata göre, gönderilenden baþka bir kiþiye bildirimde bulunulmasý gerekiyorsa, bildirim bu kiþiye
yapýlýr. Bildirimin muhatabý bulunamazsa veya bildirimi almaktan kaçýnýrsa, bu durum derhal taþý-
tana bildirilir. Bu takdirde hazýrlýk bildirimi, bildirim giriþiminde bulunulduðu tarihte yapýlmýþ sa-
yýlýr.

(5) Hazýrlýk bildiriminin geçerliliði herhangi bir þekle baðlý deðildir. Hazýrlýk bildiriminin hü-
küm doðurmasý için, muhatabýna ulaþmasý zorunludur.

2. Boþaltma süresi
MADDE 1169 - (1) Hazýrlýk bildiriminin muhatabýna ulaþmasýný izleyen ilk takvim günü ve

eðer boþaltmaya fiilen baþlanmýþ ise, o andan itibaren boþaltma süresi iþlemeye baþlar. Sürenin iþ-
lemeye baþladýðý anda, boþaltmaya fiilen baþlanamamasý hâlinde de, 1172 nci madde uygulanýr.

(2) Boþaltma süresi sözleþme ile belirlenmemiþse, boþaltmanýn yirmidört saatlik kesintisiz ça-
lýþma ile yapýlmasý hâlinde ihtiyaç duyulacak süre, boþaltma süresi olarak kabul edilir. Bu süre he-
saplanýrken, boþaltmanýn yapýlacaðý liman, taþýmayý yapan gemi, boþaltma tesis ve araçlarý ve eþya-
nýn niteliði ile birlikte, boþaltma limaný düzenlemeleri ve yerel teamül göz önünde bulundurulur.

(3) Taraflar, boþaltma süresi için ücret ödenmesini kararlaþtýrabilirler.

3. Sürastarya süresi
MADDE 1170 - (1) Sözleþmede kararlaþtýrýlmýþsa taþýyan, boþaltma süresinden fazla bekle-

mek zorundadýr. Fazladan beklenilen bu süreye “sürastarya süresi” denir.

(2) Sözleþmede sürastaryadan veya sadece sürastarya parasýndan sözedilmiþ olup da sürastar-
ya süresi belirtilmemiþse, bu süre on gündür.

(3) Sürastarya süresi, boþaltma süresi bitince herhangi bir bildirime gerek kalmaksýzýn iþleme-
ye baþlar.

4. Sürastarya parasý
MADDE 1171 - (1) Sürastarya süresi için taþýyana “sürastarya parasý” ödenir.
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(2) Sürastarya parasýnýn miktarý sözleþme ile kararlaþtýrýlmýþsa taþýyan, sözleþmede belirtilen
miktarý aþan bir istemde bulunamaz.

(3) Sözleþmede miktarý kararlaþtýrýlmamýþsa, sürastarya parasý olarak, boþaltma süresini aþan
bekleme nedeniyle taþýyanýn yaptýðý zorunlu ve yararlý giderler istenebilir.

(4) Boþaltma limanýnda doðan sürastarya parasýnýn borçlusu taþýtandýr.

(5) Boþaltma limanýnda doðan sürastarya parasý, sürastarya süresinin hesabýnda esas alýnan za-
man biriminin sonunda muaccel olur. Kullanýlmayan zaman birimi için sürastarya parasý istenemez.

(6) Navluna iliþkin hükümler, boþaltma limanýnda doðan sürastarya parasýna kýyas yoluyla bi-
le uygulanamaz.

5. Boþaltma ve sürastarya sürelerinin hesabý

MADDE 1172 - (1) Boþaltma süresi takvime göre aralýksýz hesaplanýr.

(2) Gönderilenin faaliyet alanýnda gerçekleþen tesadüfi sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiden
karaya çýkarýlmasý mümkün olmayan günler de boþaltma süresinin hesabýnda dikkate alýnýr.

(3) Taþýyanýn faaliyet alanýnda gerçekleþen tesadüfi sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiden çý-
karýlmasý mümkün olmayan günler ise bu sürenin hesabýnda dikkate alýnmaz.

(4) Fýrtýna, buz istilâsý veya seferberlik gibi, her iki tarafýn faaliyet alanýný ilgilendiren tesadü-
fi sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiden çýkarýlmasý ve karaya götürülmesi mümkün olmayan gün-
ler boþaltma süresine eklenir; þu kadar ki, boþaltma süresi içinde olmasýna raðmen gönderilen, bu
günler için taþýyana sürastarya parasý ödemekle yükümlüdür.

(5) Üçüncü ve dördüncü fýkralarda yazýlý hâllerde, boþaltmaya fiilen devam edildiði anda, sü-
re durduðu yerden iþlemeye baþlar.

(6) Sürastarya süresi ise ikinci ilâ beþinci fýkralarda belirtilen hâllerden etkilenmeksizin kesin-
tisiz olarak hesaplanýr; meðerki, bu hâllerin doðumuna taþýyan kusuruyla sebep olsun.

6. Hýzlandýrma primi

MADDE 1173 - (1) Boþaltmanýn, sözleþmede kararlaþtýrýlan boþaltma süresinden önce bitiril-
mesi hâlinde, taþýyanýn, kullanýlmayan süre için taþýtana bir para ödemesini öngören anlaþmalar ge-
çerlidir. Bu paraya iliþkin sürenin hesaplanmasýnda, boþaltma süresinin hesabýna iliþkin kurallar uy-
gulanýr.

(2) Yapýlan sözleþme, navlunun belirlenmesine iliþkin olarak yükleme veya boþaltma limanýn-
da geçerli olan idarî, malî veya cezaî hükümleri dolanmak amacýna yönelikse, birinci fýkra uygulan-
maz.

IV- Boþaltmanýn hiç veya süresinde yapýlmamasý

MADDE 1174 - (1) Gönderilen, eþyayý almaya hazýr olduðunu bildirip de boþaltma süresini ve
kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya süresi içinde eþyanýn tamamýný teslim almamýþsa, taþýyan, gönderile-
ne haber verdikten sonra, Borçlar Kanununun 91 ilâ 93 üncü maddelerinde öngörülen haklarý kul-
lanabilir.

(2) Gönderilen, eþyayý teslim almaktan kaçýnýr veya 1168 inci maddede yazýlý bildirim üzerine
eþyayý teslim almaya hazýr olup olmadýðýný bildirmez yahut bulunamazsa taþýyan, birinci fýkrada
gösterilen tarzda hareket etmek ve ayný zamanda durumu taþýtana bildirmek zorundadýr.
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(3) Önceki fýkralarda düzenlenen hâllerde, gönderilenin gecikmesi veya tevdi iþlemi yüzünden
boþaltma süresi geçmiþ ise, taþýyan, sürastarya parasý isteyebilir. Sürastarya süresi dolduktan sonra-
ki gecikmeler nedeniyle taþýyan, uðradýðý bütün zararýn tazminini isteyebilir.

V- Kýsmî çarter sözleþmelerinde
MADDE 1175 - (1) Geminin kýsýmlarý veya belli yerleri için birden çok taþýtan ile baðýmsýz

yolculuk çarteri sözleþmeleri yapýlmýþsa, 1168 ilâ 1174 üncü maddeler her sözleþme için ayrý ayrý
uygulanýr.

VI- Kýrkambar sözleþmesi
1. Boþaltma iþleri
MADDE 1176 - (1) Kýrkambar sözleþmesinde gönderilen, taþýyanýn veya yetkili bir temsilci-

sinin bildirimi üzerine gecikmeden eþyayý teslim almakla yükümlüdür. Gönderilen tanýnmýyorsa
bildirim, yerel teamül üzere ilân yoluyla yapýlýr.

(2) 1174 üncü madde hükmü kýrkambar sözleþmelerine de uygulanýr. Bu maddeye göre taþýta-
na yapýlmasý gereken bildirim yerel âdete göre ilân yoluyla olur.

2. Taþýtanýn üçüncü þahýslarla yaptýðý kýrkambar sözleþmeleri
MADDE 1177 - (1) Geminin tamamý veya bir kýsmý yahut belli bir yeri taþýtana tahsis edilmiþ

olup da taþýtan üçüncü þahýslarla kýrkambar sözleþmeleri yapmýþ bulunursa, yolculuk çarteri sözleþ-
mesini yapmýþ olan taþýyanýn hak ve yükümlülükleri 1168 ilâ 1174 üncü maddeler hükümlerine tâbi
olmakta devam eder.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taþýyanýn Sorumluluðu ve Haklarý

A) Taþýyanýn sorumluluðu
I- Genel olarak
MADDE 1178 - (1) Taþýyan, navlun sözleþmesinin ifasýnda, özellikle eþyanýn yükletilmesi, is-

tifi, elden geçirilmesi, taþýnmasý, korunmasý, gözetimi ve boþaltýlmasýnda tedbirli bir taþýyandan
beklenen dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür.

(2) Taþýyan, eþyanýn zýyaý veya hasarýndan yahut geç tesliminden doðan zararlardan, zýya, ha-
sar veya teslimde gecikmenin, eþyanýn taþýyanýn hâkimiyetinde bulunduðu sýrada meydana gelmiþ
olmasý þartýyla sorumludur.

(3) Eþya, yükleten veya onun adýna veya hesabýna hareket eden bir kiþiden yahut yükleme li-
manýnda uygulanan kanun ve düzenlemeler uyarýnca eþyanýn taþýnmak üzere kendilerine teslimi zo-
runlu makamlardan ya da üçüncü kiþilerden taþýyanca teslim alýndýðý andan;

a) Taþýyan tarafýndan gönderilene teslim edildiði ana veya

b) Gönderilenin eþyayý teslim almaktan kaçýndýðý hâllerde sözleþme veya kanun hükümlerine
yahut boþaltma limanýnda uygulanan ticar teamüle uygun olarak gönderilenin emrine hazýr tutuldu-
ðu ana ya da

c) Boþaltma limanýnda geçerli kanun ve düzenlemeler uyarýnca eþyanýn kendilerine teslimi zo-
runlu makamlara veya üçüncü kiþilere teslim edildiði ana,

kadar taþýyanýn hâkimiyetinde sayýlýr.
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(4) Eþya, navlun sözleþmesinde belirlenen boþaltma limanýnda açýkça kararlaþtýrýlmýþ olan sü-
re veya açýkça kararlatýrýlmýþ bir süre yoksa, olayýn özelliklerine göre tedbirli bir taþýyandan eþya-
nýn tesliminin makul olarak istenebileceði süre içinde teslim edilmediði takdirde teslimde gecikme
olduðu varsayýlýr.

(5) Eþyanýn zayi olmasýna dayanarak tazminat isteminde bulunabilecek kiþi, dördüncü fýkra
uyarýnca teslim süresinin dolmasýndan itibaren aralýksýz altmýþ gün içinde teslim olunmayan eþyayý
zayi olmuþ sayabilir.

II- Sorumluluktan kurtulma hâlleri
1. Taþýyana yüklenemeyecek sebep
MADDE 1179 - (1) Taþýyanýn veya adamlarýnýn kastýndan veya ihmâlinden doðmayan sebep-

lerden ileri gelen zarardan taþýyan sorumlu deðildir. Taþýyanýn veya adamlarýnýn kastýnýn veya
ihmâlinin bu zarara sebebiyet vermediðini ispat yükü, taþýyana aittir.

(2) “Taþýyanýn adamlarý” terimi, taþýmada kullanýlan geminin adamlarýný, taþýyanýn taþýma iþ-
letmesinde çalýþan veya kendisini temsile yetkili kýldýðý kiþileri ve taþýma iþletmesinde çalýþmasa bi-
le navlun sözleþmesinin ifasýnda kullandýðý diðer kiþileri kapsar. Fiilî taþýyana iliþkin hükümler sak-
lýdýr.

2. Teknik kusur ve yangýn
MADDE 1180 - (1) Zarar, geminin sevkine veya baþkaca teknik yönetimine iliþkin bir hareke-

tin veya yangýnýn sonucu olduðu takdirde, taþýyan yalnýz kendi kusurundan sorumludur. Daha çok
yükün menfaati gereði olarak alýnan önlemler, geminin teknik yönetimine dâhil sayýlmaz.

(2) Tereddüt hâlinde zararýn, teknik yönetimin sonucu olmadýðý kabul edilir.

3. Denizde kurtarma
MADDE 1181 - (1) Taþýyan, müþterek avarya hâli hariç, denizde can ve eþya kurtarmadan ve-

ya kurtarma teþebbüsünden ileri gelen zararlardan sorumlu deðildir. Teþebbüs, sadece eþya kurtar-
maya yönelikse, ayný zamanda makul bir hareket tarzý oluþturmasý gerekir.

III- Taþýyanýn kusursuzluk ve uygun illiyet baðý karinelerinden yararlandýðý hâller
MADDE 1182 - (1) Zararýn aþaðýdaki sebeplerden ileri gelmesi hâlinde taþýyan ve adamlarý,

kusursuz sayýlýr:

a) Denizin veya geminin iþletilmesine elveriþli diðer sularýn tehlike ve kazalarý;

b) Harp olaylarý, karýþýklýk ve ayaklanmalar, kamu düþmanlarýnýn hareketleri, yetkili makam-
larýn emirleri veya karantina sýnýrlamalarý;

c) Mahkemelerin el koyma kararlarý;

d) Grev, lokavt veya diðer çalýþma engelleri;

e) Yükleten, taþýtan ve eþyanýn maliki ile bunlarýn temsilcilerinin ve adamlarýnýn fiil veya
ihmâlleri;

f) Hacim veya tartý itibarýyla kendiliðinden eksilme veya eþyanýn gizli ayýplarý ya da eþyanýn
kendisine özgü doðal cins ve niteliði;

g) Ambalajýn yetersizliði;

h) Ýþaretlerin yetersizliði.
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(2) Birinci fýkradaki sebeplerin ortaya çýkmasýna taþýyanýn sorumlu olduðu bir olayýn yol açtý-
ðý ispatlanýrsa, taþýyan sorumluluktan kurtulamaz.

(3) Zararýn, durumun gereklerine göre birinci fýkrada yazýlý sebeplerin birinden ileri gelmesi
muhtemel ise, bu sebepten ortaya çýktýðý varsayýlýr; ancak, aksi ispatlanabilir.

IV- Sebeplerin birleþmesi

MADDE 1183 - (1) Taþýyanýn veya adamlarýnýn kusurunun diðer bir sebeple birlikte zýya, ha-
sar veya teslimdeki gecikmeye yol açmasý hâlinde, taþýyan, zýya, hasar veya teslimdeki gecikmenin
sadece belirtilen kusura baðlanabilen kýsmýndan sorumludur. Böyle bir kýsmî sorumluluk için bu
hâllerin söz konusu kusura baðlanamayacak kýsmýnýn taþýyanca ispatý gerekir.

V- Ýnceleme ve bildirim

1. Ýnceleme

MADDE 1184 - (1) Gönderilen eþyayý teslim almadan, taþýyan, kaptan veya gönderilen, eþya-
nýn hâl ve durumunu, ölçü, sayý veya tartýsýný tespit ettirmek amacýyla onlarý mahkemeye veya yet-
kili diðer makamlara ya da bu husus için yetkili uzmanlara inceletebilir. Mümkün oldukça diðer ta-
raf da incelemede hazýr bulundurulur.

(2) Ýnceleme giderleri, baþvuruda bulunana aittir. Ýnceleme için gönderilen baþvuruda bulunup
da sonuçta taþýyanýn tazminat vermesi gereken bir zýya veya hasar belirlenirse inceleme giderleri ta-
þýyana ait olur.

2. Bildirim

MADDE 1185 - (1) Zýya veya hasarýn en geç eþyanýn gönderilene teslimi sýrasýnda taþýyana
yazýlý olarak bildirilmesi þarttýr. Zýya veya hasar haricen belli deðilse, bildirimin eþyanýn gönderile-
ne teslimi tarihinden itibaren aralýksýz olarak hesaplanacak üç gün içinde gönderilmesi yeterlidir. Ýh-
barnamede zýya veya hasarýn neden ibaret olduðunun genel olarak belirtilmesi gereklidir.

(2) Eþyanýn incelenmesi taraflarýn katýlýmýyla mahkeme veya yetkili makam ya da bu husus
için resmen atanmýþ uzmanlar tarafýndan yapýlmýþsa bildirime gerek yoktur.

(3) Gerçek veya muhtemel bir zýya veya hasarýn söz konusu olmasý hâlinde taþýyan ve gönde-
rilen, eþyanýn incelenmesi ve koli sayýsýnýn belirlenmesi için birbirlerine uygun olan her türlü ko-
laylýðý göstermekle yükümlüdürler.

(4) Eþyanýn zýya veya hasarý ne bildirilmiþ, ne de tespit ettirilmiþ olursa, taþýyanýn eþyayý de-
nizde taþýma senedinde yazýlý olduðu gibi teslim ettiði ve eðer eþyada bir zýya veya hasarýn meyda-
na geldiði belirlenirse, bu zararýn taþýyanýn sorumlu olmadýðý bir sebepten ileri geldiði kabul olu-
nur. Þu kadar ki, bu karinelerin aksi ispat olunabilir.

(5) Eþyanýn teslimindeki gecikmenin, gönderilen tarafýndan, onun kendisine teslimi tarihinden
itibaren aralýksýz olarak hesaplanacak altmýþ gün içinde taþýyana yazýlý olarak bildirilmesi þarttýr.
Süresinde bildirim yapýlmayan gecikme zararlarý için tazminat ödenmez.

(6) Eþya, fiilî taþýyan tarafýndan teslim edilmiþse, bu madde uyarýnca kendisine yapýlan her bil-
dirim taþýyana yapýlmýþ gibi ve taþýyana yapýlan her bildirim de fiilî taþýyana yapýlmýþ gibi hüküm
ifade eder. Kaptan ve sorumlu gemi zâbiti dâhil olmak üzere, taþýyan veya fiilî taþýyan ad ve hesa-
býna hareket eden bir kiþiye yapýlan bildirim, taþýyana veya fiilî taþýyana yapýlmýþ sayýlýr.
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VI- Sorumluluðu sýnýrlandýrma hakký
1. Sorumluluk sýnýrlarý
MADDE 1186 - (1) Eþyanýn uðradýðý veya eþyaya iliþkin her türlü zýya veya hasar nedeniyle ta-

þýyan, her hâlde, hangi sýnýr daha yüksek ise o sýnýrýn uygulanmasý kaydýyla, koli veya ünite baþýna
666,67 Özel Çekme Hakkýna veya zýyaa ya da hasara uðrayan eþyanýn gayri safî aðýrlýðýnýn her bir
kilogramý için iki Özel Çekme Hakkýný karþýlayan tutarý aþan zarar için sorumlu olmaz; meðerki, eþ-
yanýn cinsi ve deðeri, yüklemeden önce yükleten tarafýndan bildirilmiþ ve denizde taþýma senedine
yazýlmýþ olsun. Özel Çekme Hakký, fiilî ödeme günündeki veya taraflarca kararlaþtýrýlan diðer bir ta-
rihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnca belirlenen deðerine göre Türk Lirasýna çevrilir.

(2) Taþýyanýn ödemesi gereken tazminatýn toplamý, eþyanýn navlun sözleþmesine uygun olarak
gemiden boþaltýldýðý veya boþaltýlmasý gereken yerdeki ve tarihteki deðerine göre hesaplanýr. Eþya-
nýn deðeri, borsa fiyatýna veya böyle bir fiyat yoksa, cari piyasa fiyatýna veya her ikisinin de yok-
luðu hâlinde ayný nitelikte ve kalitede eþyanýn olaðan deðerine göre belirlenir.

(3) Eþya topluca bir konteyner, palet veya benzeri bir taþýma gerecine konmuþ ise, denizde ta-
þýma senedine söz konusu taþýma gerecinin içeriði olarak yazýlmýþ her koli veya ünite, ayrý bir koli
veya ünite sayýlýr. Aksi hâlde, böyle bir taþýma gereci, tek bir koli veya ünite sayýlýr. Bizzat taþýma
gereci zýyaa veya hasara uðrarsa, taþýyana ait veya onun tarafýndan saðlanmýþ olmadýkça, taþýma ge-
reci ayrý bir koli sayýlýr.

(4) Yükletenin birinci fýkra uyarýnca yaptýðý bildirim denizde taþýma senedine yazýlmýþsa, bu
kayýtlar karine oluþturur, ancak bu karine taþýyan bakýmýndan baðlayýcý deðildir; 1239 uncu madde-
nin üçüncü fýkrasý, söz konusu kayýtlar hakkýnda uygulanmaz.

(5) Yükleten eþyanýn cinsini veya deðerini kasten gerçeðe aykýrý bildirmiþse, taþýyan, her hâlde,
eþyanýn uðradýðý veya eþyaya iliþkin zýya veya hasar nedeniyle sorumlu olmaz.

(6) Taþýyanýn, taþýma süresinin aþýlmasýndan doðan sorumluluðu, geciken eþya için ödenecek
navlunun ikibuçuk katý ile sýnýrlýdýr; þu kadar ki, bu tutar, navlun sözleþmesine göre ödenecek top-
lam navlun miktarýndan fazla olamaz.

(7) Taþýyanýn, birinci ve altýncý fýkralarýn birlikte uygulanmasý hâlinde toplam sorumluluðu, eþ-
yanýn tam zýyaýndan sorumluluðu hâlinde birinci fýkra gereðince tazminle yükümlü olacaðý tutarý
geçemez.

(8) Taraflar, birinci ve altýncý fýkralarda öngörülen sýnýrlardan daha yüksek tutarlar kararlaþtý-
rabilirler; þu kadar ki, birinci fýkra bakýmýndan taraflarýn kararlaþtýrdýðý sýnýr, o fýkrada öngörülen
sýnýrlardan hangisi yüksek ise, o sýnýrdan daha düþük olamaz.

2. Sorumluluðu sýnýrlandýrma hakkýnýn kaybý
MADDE 1187 - (1) Zarara veya teslimdeki gecikmeye, kasten veya pervasýzca bir davranýþla

ve böyle bir zararýn veya gecikmenin meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle iþlenmiþ bir fiilinin
veya ihmâlinin sebebiyet verdiði ispat edildiði takdirde taþýyan, 1186 ncý maddede öngörülen so-
rumluluk sýnýrlarýndan yararlanamaz.

(2) Zarara veya teslimdeki gecikmeye, kasten veya pervasýzca bir davranýþla ve böyle bir zara-
rýn veya gecikmenin meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle iþlenmiþ bir fiilinin veya ihmâlinin se-
bebiyet verdiði ispat edilen taþýyanýn adamlarý da, 1190 ýncý maddenin ikinci fýkrasý hükmüne da-
yanarak 1186 ncý maddede öngörülen sorumluluk sýnýrlarýndan yararlanamazlar.
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VII- Tazminat istemi için süre

1. Hak düþürücü süre

MADDE 1188 - (1) Eþyanýn zýyaý veya hasarý ile geç tesliminden dolayý taþýyana karþý her tür-
lü tazminat istem hakký, bir yýl içinde yargý yoluna baþvurulmadýðý takdirde düþer.

(2) Bu süre taþýyanýn eþyayý veya bir kýsmýný teslim ettiði veya eþya hiç teslim edilmemiþse,
onun teslim edilmesinin gerektiði tarihten itibaren iþlemeye baþlar.

(3) Sorumlu tutulan kiþinin rücu davasý, birinci fýkrada öngörülen hak düþürücü sürenin sona
ermesinden sonra da açýlabilir. Ancak, rücu davasý açma hakký, bu hakka sahip olan kiþinin, istenen
tazminat bedelini ödediði veya aleyhine açýlan tazminat davasýnda dava dilekçesini tebellüð ettiði
tarihten itibaren doksan gün içinde kullanýlmadýkça düþer.

(4) Bu süre, taraflarýn dava sebebinin doðmasýndan sonra yapacaklarý bir anlaþma ile uzatýla-
bilir.

2. Hak düþürücü süre itirazýndan yararlanma hakkýnýn kaybedilmesi

MADDE 1189 - (1) Tazminat isteminin muhatabý, zarar göreni dava açma süresini kaçýrmasý
sonucunu doðuracak þekilde oyalarsa, hak düþürücü sürenin geçmiþ olduðu itirazýndan yararlana-
maz.

(2) Bu takdirde, dava açma süresi, zarar görenin, bu durumu öðrendiði tarihten itibaren iþleme-
ye baþlar.

VIII- Sözleþme dýþý istemler

MADDE 1190 - (1) Taþýyanýn sorumluluktan kurtulmasý hâlleri ile sorumluluk sýnýrlandýrýlma-
sýna iliþkin hükümler, navlun sözleþmesine konu olan eþyanýn zýya, hasar veya geç teslimi yüzün-
den, taþýyan aleyhine, haksýz fiile veya diðer bir sebebe dayanýlarak açýlacak bütün davalarda uygu-
lanýr.

(2) Böyle bir dava, taþýyanýn adamlarýndan biri aleyhine açýlýrsa, görevi veya yetkisi sýnýrlarý
içinde hareket ettiðini ispat etmek kaydýyla, o da, taþýyanýn sorumluluktan kurtulmasý hâlleri ile so-
rumluluðu sýnýrlandýrma hakkýndan yararlanabilir.

(3) Taþýyan ile onun adamlarýndan istenebilecek olan tazminat miktarlarýnýn toplamý, 1187 nci
madde hükmü saklý kalmak kaydýyla, 1186 ncý maddede öngörülen sorumluluk sýnýrýný aþamaz.

IX- Fiilî taþýyanýn sorumluluðu

1. Genel olarak

MADDE 1191 - (1) Taþýmanýn gerçekleþtirilmesi, kýsmen veya tamamen bir fiilî taþýyana bý-
rakýldýðý takdirde, taþýyan, navlun sözleþmesine göre böyle bir býrakma hakkýna sahip olup olmadý-
ðý dikkate alýnmaksýzýn, taþýmanýn tamamýndan sorumlu kalmaya devam eder. Taþýyan, fiilî taþýya-
nýn ve onun taþýma borcunun ifasýnda kullandýðý ve görevi ve yetkisi sýnýrý içinde hareket eden
adamlarýnýn fiil ve ihmâllerinden de bu Kanun hükümlerine göre sorumludur.

(2) Bu Kanunun taþýyanýn sorumluluðuna iliþkin olan tüm hükümleri, fiilî taþýyanýn bizzat ger-
çekleþtirdiði taþýmadan sorumluluðu hakkýnda da geçerlidir. Fiilî taþýyanýn adamlarýnýn aleyhine da-
va açýlmasý hâlinde 1187 nci maddenin ikinci fýkrasý ile 1190 ýncý maddenin ikinci ve üçüncü fýkra-
larý uygulanýr.
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(3) Taþýyanýn kanunen kendisine yüklenmeyen bir borç veya yükümlülüðü üstlenmesi veya ta-
nýnan bir haktan vazgeçmesi sonucunu doðuran özel anlaþmalar, açýk ve yazýlý onayý olmadýkça, fi-
ilî taþýyan hakkýnda hüküm ifade etmez; fakat, bu hususta yapýlmýþ olan özel bir anlaþma fiilî taþý-
yanýn onayý olmasa da taþýyaný baðlamaya devam eder.

(4) Taþýyanýn ve fiilî taþýyanýn, ayný zarardan sorumlu olduklarý takdirde ve ölçüde sorumluluk-
larý müteselsildir.

(5) Taþýyan, fiilî taþýyan ve bunlarýn adamlarý tarafýndan ödenecek tazminatýn toplamý, bu Ka-
nunda öngörülen sorumluluk sýnýrlarýný aþamaz.

(6) Bu madde hükümleri, taþýyan ile fiilî taþýyan arasýndaki rücu iliþkisini etkilemez.

2. Sorumsuzluk þartý
MADDE 1192 - (1) 1191 inci maddenin birinci fýkrasý hükmüne halel gelmemek kaydýyla, bir

navlun sözleþmesinde, sözleþmenin konusunu oluþturan bir taþýmanýn belirli bir kýsmýnýn taþýyan-
dan baþka bir kiþi tarafýndan gerçekleþtirileceðinin öngörülmüþ olmasý durumunda, sözleþmeye, ta-
þýmanýn ilgili bölümünde taþýnan eþya fiilî taþýyanýn hâkimiyetinde iken meydana gelecek zýya, ha-
sar veya teslimdeki gecikmeden taþýyanýn sorumlu olmayacaðýna iliþkin þart konabilir; þu kadar ki,
sorumluluðu sýnýrlayan veya ortadan kaldýran bu tür anlaþmalar, yetkili Türk mahkemesinde fiilî ta-
þýyan aleyhine dava açýlamadýðý hâllerde geçersizdir. Zýyaýn, hasarýn ve teslimdeki gecikmenin eþ-
ya fiilî taþýyanýn hâkimiyetinde iken meydana geldiðini ispat yükü, taþýyana aittir.

(2) Sorumluluðu sýnýrlayan veya ortadan kaldýran bir þartýn geçerliði, fiilî taþýyanýn adý, unva-
ný ve iþyeri adresinin navlun sözleþmesinden anlaþýlmasýna baðlýdýr. Navlun sözleþmesinin yapýlma-
sý sýrasýnda taþýmayý gerçekleþtirecek fiilî taþýyan belirlenmemiþse, taþýyan, belirlendiði anda ve en
geç eþyanýn fiilî taþýyana teslimini takiben derhal gönderilene fiilî taþýyanýn adýný, unvanýný ve iþye-
ri adresini bildirir. Bu bildirim yapýlmadýðý takdirde, taþýyanýn sorumluluðu devam eder.

(3) Fiilî taþýyan, eþyanýn hâkimi olduðu sýrada ortaya çýkan zýyadan, hasardan veya teslimdeki
gecikmeden 1191 inci maddenin ikinci fýkrasý uyarýnca sorumludur.

B) Taþýyanýn haklarý
I- Navlun ödenmesini istem hakký
1. Miktarý
a) Ölçü, tartý veya sayý üzerine navlun
MADDE 1193 - (1) Navlun, eþyanýn ölçüsü, tartýsý veya sayýsý üzerine kararlaþtýrýlmýþsa, te-

reddüt hâlinde, navlun miktarý gönderilene teslim edilen eþyanýn ölçü, tartý veya sayýsýna göre be-
lirlenir.

b) Zaman üzerine navlun
MADDE 1194 - (1) Zaman üzerine kararlaþtýrýlmýþ olan navlun, yüklemenin belli bir günde

baþlayacaðý öngörülmüþse o günden, deðilse 1152 nci madde uyarýnca hazýrlýk bildiriminde bulu-
nulduðu günü izleyen günden itibaren iþlemeye baþlar. Safra ile yolculukta ise, yolculuða hazýr
olunduðunun haber verildiði günü izleyen günden ve bu haber yolculuðun baþlamasýndan bir gün
öncesine kadar verilmemiþse, geminin yola çýktýðý günden itibaren iþlemeye baþlar.

(2) Sürastarya öngörülmüþse, sürastarya süresince zaman üzerine kararlaþtýrýlmýþ navlun iþle-
mez.
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(3) Zaman üzerine kararlaþtýrýlmýþ navlun, boþaltmanýn tamamlandýðý günden sonra iþlemez.
(4) Taþýyanýn kusuru olmaksýzýn yolculuk gecikir veya kesilirse, zaman üzerine kararlaþtýrýlmýþ

navlun, 1221 inci maddenin birinci fýkrasý ve 1222 nci maddenin ikinci fýkrasý hükümleri saklý kal-
mak üzere, araya giren günler için de ödenir.

c) Navlun kararlaþtýrýlmamýþsa
MADDE 1195 - (1) Taþýnmak üzere teslim alýnan eþya için navlun miktarý kararlaþtýrýlmamýþ-

sa, yükleme zamaný ve yerinde mûtad olan navlun ödenir.
(2) Taþýnmak üzere teslim alýnan eþya kararlaþtýrýlmýþ olandan fazla ise, fazlasý için de sözleþ-

mede belirlenen miktarýn oranlanmasýna göre navlun ödenir.
d) Navlun dýþýnda kalan prim ve giderler
MADDE 1196 - (1) Taþýyan, navlun dýþýnda, pey akçesi, prim, bahþiþ ve benzeri bir ad altýnda

baþkaca bir istemde bulunamaz.
(2) Aksine sözleþme yoksa, gemiciliðin olaðan ve olaðanüstü giderleri, özellikle kýlavuz, li-

man, fener, romörkaj, karantina, buz kýrdýrma ve bunlara benzer hizmetlere iliþkin resim ile ücret-
leri ödemek ve bu giderleri doðuran sebeplere iliþkin önlemleri almak, navlun sözleþmesi hüküm-
lerine göre yükümlü olmasa bile, yalnýz taþýyana düþer.

(3) Müþterek avarya hâlleriyle eþyanýn korunmasý, emniyet altýna alýnmasý ve kurtarýlmasý için
yapýlan giderler hakkýnda ikinci fýkra hükmü uygulanmaz.

2. Navlunun muacceliyeti
MADDE 1197 - (1) Navlun, eþyanýn tesliminin istendiði anda ve her hâlde boþaltma süresinin

sonunda muaccel olur.
3. Eþyanýn navlun yerine býrakýlmasý
MADDE 1198 - (1) Taþýyan, bozulmuþ veya hasarlanmýþ olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn eþya-

yý navlun yerine kabul etmek zorunda tutulamaz.
4. Zýyaa uðrayan eþyanýn durumu
MADDE 1199 - (1) Boþaltma süresinin sonuna kadar bir kaza sonucunda zýyaa uðrayan eþya

için navlun ödenmez ve peþin ödenmiþ ise geri alýnýr. Navlun götürü kararlaþtýrýlmýþ ise eþyanýn bir
kýsmýnýn zýyaý, navlunun o oranda indirilmesini istemeye hak verir.

(2) Niteliði itibarýyla, özellikle içinden bozulma, kendiliðinden eksilme ve olaðan akma ve sýz-
ma yüzünden zýyaa uðrayan eþya ile yolda ölen hayvanlar için, teslim edilmiþ olup olmadýklarýna
bakýlmaksýzýn navlun ödenir.

(3) Müþterek avarya dolayýsýyla feda edilmiþ olan eþyaya düþen navlun için ödenecek garame
paylarý hakkýnda müþterek avarya hükümleri uygulanýr.

5. Navlun borçlusu
MADDE 1200 - (1) Navlunun borçlusu taþýtandýr.
II- Hapis hakký
1. Genel olarak
MADDE 1201 - (1) Taþýyan, navlun sözleþmesinden doðan bütün alacaklarý için Türk Medenî

Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca eþya üzerinde hapis hakkýna sahiptir. Hapis hak-
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ký, eþya, taþýyanýn zilyetliðinde bulunduðu sürece devam eder; teslimden sonra dahi, otuz gün için-
de mahkemeye müracaat edilmek ve eþya henüz gönderilenin zilyetliðinde bulunmak þartýyla, ha-
pis hakkýndan doðan yetkilerin kullanýlmasý mümkündür.

(2) Hapis hakký, sadece, üzerinde hapis hakký kullanýlan eþyanýn taþýndýðý yolculuktan doðan
alacaklarý teminat altýna alýr.

(3) Hapis hakký ancak, alacaðý teminata alacak miktardaki eþya üzerinde kullanýlabilir; ancak,
müþterek avarya ve kurtarma alacaklarý için taþýyan, eþyanýn tümü üzerinde hapis hakký kullanabilir.

2. Çekiþmeli tutarýn yatýrýlmasý ve teminat

MADDE 1202 - (1) Taþýyanýn alacaklarý hakkýnda uyuþmazlýk çýkarsa, çekiþmeli tutar, mah-
kemece belirlenecek yere yatýrýlýr yatýrýlmaz, taþýyan eþyayý teslim etmek zorundadýr.

(2) Taþýyan, eþyanýn tesliminden sonra, yeterli teminat göstererek yatýrýlmýþ olan tutarý çekebilir.

III- Üçüncü kiþi gönderilenin durumu

1. Ödeme yükümlülüðünün doðmasý

MADDE 1203 - (1) Eþya taþýtandan baþka bir kiþiye teslim edilecekse, bu kiþi, navlun sözleþ-
mesi veya koniþmento ya da diðer bir denizde taþýma senedi uyarýnca eþyanýn teslimini istediðinde,
bu istemin dayandýðý sözleþmenin veya koniþmentonun yahut diðer bir denizde taþýma senedinin
hükümlerine göre ödemeye yetkili kýlýndýðý bütün alacaklarý ödemekle, kendi hesabýna Gümrük
Resmi ödenmiþ ve baþka giderler yapýlmýþ ise bunlarý da vermekle ve üstüne düþen diðer bütün
borçlarý yerine getirmekle yükümlü olur.

2. Gönderilene karþý hapis hakkýnýn kullanýlmasý

MADDE 1204 - (1) Gönderilen, eþyanýn teslimini istediði andan itibaren, sadece 1203 üncü
maddede öngörülen alacaklar için hapis hakkýnýn kullanýlmasýna katlanmak zorundadýr; diðer ala-
caklar için hapis hakký kullanýlamaz.

(2) Bu takdirde, 1398 ilâ 1400 üncü maddelere göre yürütülecek takiplerde, borçluya yapýlma-
sý gereken bildirim ve tebliðler gönderilene yapýlýr. Gönderilen bulunmaz veya eþyayý teslim almak-
tan kaçýnýrsa, bildirim ve tebliðlerin taþýtana yapýlmasý gerekir.

(3) Eþya yalnýz bir navlun sözleþmesine dayanýlarak taþýnmýþ olup da, birden çok koniþmento-
ya veya diðer bir denizde taþýma senedine dayanýlarak çeþitli gönderilenlere teslim edilecekse, ha-
pis hakký, her koniþmentoya veya diðer bir denizde taþýma senedine isabet eden alacaklar için ayrý
ayrý kullanýlýr.

3. Rücu hakký

a) Eþyanýn teslimi hâlinde

MADDE 1205 - (1) Eþyayý gönderilene teslim etmiþ olan taþýyan, 1203 üncü maddeye göre
gönderilenden istenebilecek olan alacaklarýn ödenmesini taþýtandan isteyemez. Ancak, taþýtanýn, ta-
þýyanýn zararýna olarak sebepsiz zenginleþtiði oranda, taþýyan taþýtana rücu edebilir.

b) Hapis hakkýnýn paraya çevrilmesi hâlinde

MADDE 1206 - (1) Taþýyan, üzerinde hapis hakký kullandýðý eþyanýn paraya çevrilmesini iste-
miþ, fakat satýþ sonucunda alacaðýný tamamen alamamýþsa, kendisiyle taþýtan arasýnda yapýlan nav-
lun sözleþmesinden doðan alacaklarýný elde edemediði oranda, taþýtandan isteyebilir.
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c) Gönderilenin eþyayý teslim almamasý hâlinde
MADDE 1207 - (1) Gönderilen, eþyanýn teslimini isteme hakkýný kullanmazsa, taþýtan, navlun

sözleþmesi gereðince navlunu ve diðer alacaklarý taþýyana ödemekle yükümlüdür.

(2) Eþyanýn taþýtan tarafýndan teslim alýnmasýnda boþaltmayla ilgili hükümler, gönderilen yeri-
ne taþýtan geçmek suretiyle uygulanýr.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Taþýtanýn ve Yükletenin Sorumluluðu

A) Kusur sorumluluðu
MADDE 1208 - (1) Taþýtan ve yükleten, kendilerinin veya adamlarýnýn kusurundan kaynak-

lanmýþ olmadýkça, taþýyanýn veya fiilî taþýyanýn, geminin zýyaý veya hasarý dolayýsýyla ya da diðer
bir sebeple uðradýðý zarardan sorumlu deðildir.

(2) Özel hükümler saklýdýr.

BEÞÝNCÝ AYIRIM
Yolculuðun Baþlamasýna veya Devamýna Engel Olan Sebepler Yüzünden Sözleþmenin Sona

Ermesi
A) Sözleþmenin hükümden düþmesi
I- Geminin zayi olmasý sebebiyle
1. Yolculuk baþlamadan önce
MADDE 1209 - (1) Gemi, yolculuk baþlamadan önce umulmayan bir hâl yüzünden zayi olduðu

takdirde, iki taraftan biri ötekine tazminat vermekle yükümlü olmaksýzýn navlun sözleþmesi hüküm-
den düþer. Bu hâlde sadece geminin zayi olduðu ana kadar doðmuþ bulunan borçlarýn ifasý gerekir.

2. Yolculuk baþladýktan sonra
a) Mesafe navlunu
MADDE 1210 - (1) Gemi yolculuk baþladýktan sonra umulmayan bir hâl yüzünden zayi oldu-

ðu takdirde; taþýyana o ana kadar doðmuþ bulunan alacaklarý dýþýnda, zayi olan gemiden kurtarýlan
ve emniyet altýna alýnan eþya baþka bir limana getirilmiþ olsa bile mesafe navlunu da ödenmesi ge-
rekir.

(2) Mesafe navlunu kurtarýlan eþyanýn miktarýna, geminin zayi olduðu ana kadar alýnan mesa-
feye, yolculuðun giderlerine, süresine, katlanýlan rizikolarýna ve zorluk derecesine göre hakkaniye-
te uygun bir þekilde hesap edilir.

(3) Mesafe navlunu, kurtarýlan eþyanýn emniyet altýna alýndýðý yer ve tarihteki deðerini aþamaz.

b) Kaptanýn yükümlülükleri
MADDE 1211 - (1) Navlun sözleþmesinin geminin umulmayan bir hâl yüzünden zýyaý sebe-

biyle hükümden düþmesi, kaptanýn yükle ilgili olanlarýn yokluðunda 1112 nci madde gereðince, on-
larýn menfaatini korumak hususundaki yükümlülüðünü ortadan kaldýrmaz. Kaptan, acil hâllerde ön-
ceden danýþmasýna bile gerek olmaksýzýn, durumun gereðine göre eþyayý ilgililerin hesabýna baþka
bir gemi ile varma limanýna taþýtmak veya eþyanýn güvenli bir yerde depo edilmesini veya uygun
fiyatla satýlmasýný saðlamak zorundadýr. Kaptan, bu yükümlülüklerinin ifasý ve eþyanýn bakýmý için
gereken giderleri karþýlamak üzere eþyayý rehnetmeye veya bir kýsmýný satmaya da yetkilidir.
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(2) Kaptan, taþýyanýn mesafe navlunu ile geminin zayi olduðu ana kadar doðmuþ bulunan ala-
caklarý ve eþyayý takyit eden müþterek avarya garame paylarý ile kurtarma alacaklarý ödenmedikçe
veya bunlar karþýlýðýnda yeterli teminat gösterilmedikçe, eþyayý elden çýkarmaya veya taþýtmak üze-
re baþka bir gemiye teslime zorunlu deðildir.

(3) Kaptanýn birinci fýkra hükmüne göre kendisine düþen yükümlülükleri yerine getirmesinden
doðacak zararlardan, taþýyan dýþýnda donatan da sorumludur.

3. Baþka gemiye yükleme ve aktarma
MADDE 1212 - (1) Taþýyan, eþyayý, sözleþmede ismen kararlaþtýrýlmýþ olan dýþýnda baþka bir

gemiye yüklemeye veya aktarmaya yetkili ise, bu geminin zýyaý hâlinde taþýmayý diðer uygun bir
gemi ile yapabilir veya tamamlatabilir. Taþýyan, seçimini gecikmeksizin taþýtana bildirmekle yü-
kümlüdür.

4. Geminin denize elveriþsiz hâle gelmesi
MADDE 1213 - (1) Denize elveriþsiz hâle gelmiþ gemi, mahkemenin tespit kararýyla zayi ol-

muþ sayýlýr.

II- Eþyanýn zayi olmasý sebebiyle
1. Yolculuk baþlamadan önce
a) Eþya sözleþmede ferden belirlenmiþse
MADDE 1214 - (1) Sözleþmede ferden belirlenen eþyanýn tamamýnýn umulmayan bir hâl yü-

zünden zayi olmasý hâlinde, taraflar arasýndaki sözleþme iki taraftan biri ötekine tazminat vermek-
le yükümlü olmaksýzýn hükümden düþer. Ancak o ana kadar doðmuþ alacaklarýn ifasý gerekir.

(2) Eþyanýn bir kýsmýnýn zayi olmasý hâlinde ise, taþýtan kararlaþtýrýlan navlunun yarýsýný öde-
yerek sözleþmeyi feshetmeye veya taþýyanýn durumunu güçleþtirmemek þartýyla baþka eþya yükle-
meye yetkilidir. Taþýtan bu seçimlik haklarýný, gemi limandan ayrýlana kadar kullanmadýðý takdirde,
tam navlunu ödemeye zorunludur.

(3) Zayi olanlar yerine baþka eþyayý yüklemeyi tercih eden taþýtan; bu yüklemeyi giderlerine de
katlanarak mümkün olan en kýsa zamanda bitirmeye ve sebep olduðu zararlarý tazmine zorunludur.

b) Eþya, sözleþmede tür veya cinsi ile belirlenmiþse
MADDE 1215 - (1) Sözleþmede ferden belirlenmemiþ bulunan eþyanýn yüklenmek üzere tes-

liminden önce tamamý zayi olsa bile, taraflar arasýndaki sözleþme sona ermez.

(2) Taþýtanýn, kararlaþtýrýlandan baþka bir eþya yüklemeye iliþkin 1144 üncü maddeden doðan
hakký saklýdýr.

(3) Sözleþmede sadece tür ve cinsi ile gösterilmiþ bulunan eþyanýn yüklenmek üzere teslimi,
onu ferden belirlenmiþ hâle getirir.

(4) Navlun sözleþmesinde tür ve cinsi ile gösterilmiþ bulunan eþya henüz bekleme süresi dol-
madan gemiye yüklendikten veya gemiye yüklenmek üzere yükleme yerinde kaptan tarafýndan tes-
lim alýndýktan sonra tamamen zayi olursa, taþýtan zayi olanlar yerine baþka eþya teslimine hazýr ol-
duðunu gecikmeksizin bildirdiði ve yine ayný süre içinde bu eþyanýn teslimine baþladýðý takdirde,
sözleþme hükümden düþmez. Taþýtan, bu eþyanýn yüklenmesini en kýsa zamanda bitirmek dýþýnda
bu yüklemenin fazla giderlerini üzerine almaya ve bu yükleme yüzünden bekleme süresi uzarsa ta-
þýyanýn bu yüzden uðradýðý zararýný tazmine mecburdur.
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2. Yolculuk baþladýktan sonra
a) Eþyanýn tamamýnýn zayi olmasý
MADDE 1216 - (1) Yolculuk baþladýktan sonra taþýnan eþyanýn umulmayan bir hâl yüzünden

tamamýnýn zayi olmasý ile iki taraftan biri diðerine tazminat vermeye zorunlu olmaksýzýn, navlun
sözleþmesi hükümden düþer. Taþýyana sadece, sözleþmenin sona erdiði ana kadar doðmuþ bulunan
diðer alacaklarý ödenir. 1199 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarý saklýdýr.

b) Eþyanýn bir kýsmýnýn zayi olmasý
MADDE 1217 - (1) Yolculuk baþladýktan sonra eþyanýn umulmayan bir hâl yüzünden bir kýs-

mýnýn zayi olmasý, taraflar arasýndaki sözleþmeyi hükümden düþürmez. Eþyanýn, zayi olan kýsmý hiç
taþýnmamýþ veya yolculuk devam ederken gemiden uzaklaþtýrýlmýþ olsa bile, taþýyana tam navlun
ödenir; þu kadar ki, 1199 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fýkrasý hükümleri saklýdýr.

B) Sözleþmenin feshi
I- Taraflara fesih hakký veren hâl
MADDE 1218 - (1) Gemiye ambargo veya devlet hizmeti için el konulmasý, varma yeri ülke-

si ile ticaretin yasaklanmasý, yükleme veya varma limanlarýnýn abluka altýna alýnmasý, sözleþme ge-
reðince taþýnacak olan eþyanýn tamamýnýn yükleme limanýndan ihracýnýn veya varma limanýna itha-
linin yahut transit geçiþinin yasaklanmasý gibi bir kamu tasarrufu yüzünden sözleþmenin ifasýnýn en-
gellenmiþ olmasý her iki tarafa herhangi bir tazminat vermekle yükümlü olmaksýzýn sözleþmeyi fes-
hedebilme hakký verir.

(2) Henüz yolculuk baþlamamýþsa, fesih hakkýnýn kullanýlabilmesi için sözleþmenin ifasýný en-
gelleyen durumun mevcut ihtimallere göre kýsa zamanda ortadan kalkmayacaðýnýn anlaþýlmýþ olma-
sý gerekir. Buna karþýlýk, yolculuk baþladýktan sonra sözleþmenin ifasý engellenmiþse, fesih hakký-
nýn kullanýlabilmesi için bir ay boyunca engelin kalkmasýnýn beklenmesi gerekir. Bu süreler, kap-
tan engeli bir limanda bulunduðu sýrada öðrenirse, engeli haber aldýðý günden; aksi takdirde enge-
lin kendisine bildirildiði günden sonra gemi ile bir limana ulaþtýðý günden itibaren hesap olunur.

(3) Taraflar, kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkambar sözleþmelerinde belli bir süre
beklemeye zorunlu olmaksýzýn fesih hakkýný kullanabilirler.

(4) Savaþ çýktýðý için geminin veya navlun sözleþmesi gereðince gemi ile taþýnacak eþyanýn ta-
mamý yahut her ikisinin artýk serbest sayýlmamasý ve zabt veya müsaderesi tehlikesi mevcutsa, ta-
raflar belli bir süre beklemeye zorunlu olmaksýzýn fesih hakkýný kullanabilirler.

(5) Taþýtanýn, engelin yolculuk baþlamadan önce ortaya çýktýðý hâllerde, serbest sayýlmayan eþ-
ya yerine kararlaþtýrýlandan baþka eþya yüklemeye iliþkin 1144 üncü maddeden doðan hakký saklýdýr.

II- Taraflarýn fesih hakkýna sahip olmadýðý hâller
1. Eþyanýn sadece bir kýsmýna iliþkin engeller
MADDE 1219 - (1) Eþyanýn sadece bir kýsmýna iliþkin engeller, taraflara fesih hakký vermez.

Taþýtan, savaþ, ihracat veya ithalat yasaðý gibi sebeplerle eþyanýn artýk serbest sayýlmayan kýsmýný
her hâlde gemiden alýp uzaklaþtýrmak zorundadýr. Ancak, taþýtan henüz yolculuk baþlamamýþsa, ta-
þýyanýn durumunu aðýrlaþtýrmamak þartýyla gemiye bunlar yerine baþka eþya yükleyebilir veya ka-
rarlaþtýrýlan navlunun yarýsýný ödeyerek sözleþmeyi feshedebilir. Eþyanýn, sözleþmenin ifasýný engel-
leyen kýsmý hiç taþýnmamýþ veya yolculuk devam ederken gemiden uzaklaþtýrýlmýþ olsa bile, taþýya-
na tam navlun ödenir.
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(2) Kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkambar sözleþmelerinde fesih hakký yoktur.

2. Kaptanýn haklý bir sebeple rotadan sapmasý
MADDE 1220 - (1) Kaptanýn denizde can ve eþya kurtarmak veya diðer bir haklý sebeple ro-

tadan sapmýþ olmasý, taraflarýn hak ve yükümlülüklerini etkilemez ve taþýyan bu yüzden doðacak
zararlardan sorumlu olmaz.

(2) Türk Medenî Kanununun 2 nci maddesi hükmü saklýdýr.

3. Geminin yolculuk sýrasýnda tamirinin gerekmesi
MADDE 1221 - (1) Geminin yolculuk sýrasýnda tamiri gerekirse, navlunun tamamý ile taþýya-

nýn o ana kadar doðmuþ bulunan diðer bütün alacaklarýnýn ödenmesi veya temin edilmesi þartýyla
eþya gemiden alýnabileceði gibi; tamirin bitmesi de beklenebilir. Navlunun zaman üzerine kararlaþ-
týrýldýðý hâllerde, tamirin devam ettiði süre hesaba katýlmaz.

(2) 1222 nci maddenin birinci fýkrasýnýn ilk cümlesi hükmü saklýdýr.

(3) Kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkambar sözleþmelerinde eþya tamir sýrasýnda boþal-
týlmýþ olduðu takdirde, taþýtan tam navlunu ve diðer alacaklarý ödemek þartýyla eþyayý geri alabilir.

III- Diðer sebeplerin etkisi
MADDE 1222 - (1) Yolculuðun, bu Kanunda öngörülenler dýþýnda bir tabiî olay veya umul-

mayan diðer bir hâl yüzünden baþlamadan veya baþladýktan sonra gecikmesi, taraflarýn hak ve yü-
kümlülüklerini deðiþtirmez; meðerki, bu gecikme yüzünden sözleþmenin belli amacý kaybolmuþ ol-
sun. Bununla beraber, umulmayan hâlden kaynaklanan ve mevcut þartlara göre uzunca bir zaman
süreceði anlaþýlan gecikmelerde, taþýtan gemiye yüklenmiþ olan eþyayý rizikosu ve gideri kendisine
ait olmak ve zamanýnda tekrar yüklemek þartýyla yeterli ve uygun bir teminat göstererek boþaltma-
ya yetkilidir. Taþýtan, yüklemenin yeniden yapýlmamasý hâlinde navlunun tamamýný ödemek ve bo-
þaltmanýn sebep olduðu zararlarý tazmin etmek zorundadýr.

(2) Gecikmenin bir kamu tasarrufundan kaynaklandýðý hâllerde, zaman üzerine kararlaþtýrýlan
navlun iþlemez.

(3) Kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkambar sözleþmelerinde taþýtan geçici olarak bo-
þaltmak hakkýný ancak diðer taþýtanlar muvafakat ettikleri takdirde kullanabilir.

IV- Eþya üzerinde tasarruf yetkisi olan kiþinin fesih hakký
MADDE 1223 - (1) Taþýtanýn eþya üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmadýðý hâllerde, ona ait

fesih hakký eþya üzerinde tasarruf yetkisi olan kiþi tarafýndan kullanýlýr.

V- Fesih hakkýnýn kullanýlmasý
1. Feshin bildirimi
MADDE 1224 - (1) Feshin bildirimi, faks mesajý, elektronik mektup veya benzeri teknik araç-

larla da mümkün olmak üzere, yazýlý olarak yapýlýr.

2. Hüküm ve sonuçlarý
a) Sözleþme yolculuk baþlamadan önce feshedilmiþse
MADDE 1225 - (1) Navlun sözleþmesi yolculuk baþlamadan önce bu ayýrýmda öngörülen se-

beplerle feshedilirse, taraflar birbirine tazminat ödemekle yükümlü olmayýp sadece o ana kadar
doðmuþ bulunan borçlarýný ifa etmek zorundadýr.
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b) Sözleþme yolculuk baþladýktan sonra feshedilmiþse
MADDE 1226 - (1) Navlun sözleþmesi yolculuk baþladýktan sonra bu ayýrýmda öngörülen se-

beplerle feshedilirse, taþýyana o ana kadar doðmuþ bulunan alacaklarý dýþýnda fesih hakký kullanýla-
na kadar yapýlan yolculuk için, eþya yükleme limanýna geri getirilmiþ olsa bile 1210 uncu madde-
nin ikinci fýkrasý uyarýnca hesap edilecek mesafe navlunu da ödenir.

(2) Taraflar arasýnda aksi kararlaþtýrýlmadýkça, eþya fesih hakkýnýn kullanýldýðý sýrada geminin
bulunduðu veya en yakýn olduðu limanda boþaltýlýr. Kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkam-
bar sözleþmelerinde boþaltma, yolculuðun gecikmesine veya aktarmaya sebebiyet verecekse, nav-
lun sözleþmesinin feshi üzerine taþýtan, diðer taþýtanlarýn muvafakati olmadýkça, eþyanýn varma li-
manýndan önce boþaltýlmasýný isteyemez; þu kadar ki, taþýtan, boþaltmadan doðan giderlerle zararý
tazmin etmekle yükümlüdür.

(3) Sözleþmenin yolculuk baþladýktan sonra feshi hâlinde de, kaptanýn yükümlülükleri hakkýn-
daki 1211 inci madde hükmü uygulanýr.

C) Birden çok yolculuðun özellikleri
MADDE 1227 - (1) Geminin birden çok yolculuk için tutulduðu hâllerde, 1209 ilâ 1226 ncý

madde hükümleri ancak sözleþmenin niteliði ve içeriði cevaz veriyorsa uygulanýr.

(2) Sözleþmeye göre yükleme limanýna yolculuk yapmak zorunda olan gemi yükleme limaný-
na varmýþsa, bu yolculuk için taþýyana ayrýca 1210 uncu maddenin ikinci fýkrasýna göre hesap olu-
nacak mesafe tazminatý ödenir.

ALTINCI AYIRIM
Denizde Taþýma Senetleri

A) Koniþmento
I- Tanýmý, türleri ve düzenlenmesi
MADDE 1228 - (1) Koniþmento, bir taþýma sözleþmesinin yapýldýðýný ispatlayan, eþyanýn ta-

þýyan tarafýndan teslim alýndýðýný veya gemiye yüklendiðini gösteren ve taþýyanýn eþyayý, ancak
onun ibrazý karþýlýðýnda teslimle yükümlü olduðu senettir.

(2) Yükletenin izniyle, taþýnmak üzere teslim alýnan fakat henüz gemiye yükletilmemiþ olan eþ-
ya için “tesellüm koniþmentosu” düzenlenebilir. Eþya gemiye alýnýr alýnmaz taþýyan, onun teslim
alýndýðý sýrada verilmiþ olan geçici makbuz veya tesellüm koniþmentosunun geri verilmesi karþýlý-
ðýnda yükletenin istediði kadar nüshada “yükleme koniþmentosu” düzenlemekle yükümlüdür. Te-
sellüm koniþmentosuna eþyanýn ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiþ olduðuna dair þerh verildiði
takdirde bu koniþmento “yükleme koniþmentosu” hükmündedir. Koniþmento, kaptan veya taþýyanýn
yahut kaptanýn bu hususta yetkilendirdiði bir temsilcisi tarafýndan taþýyan ad ve hesabýna düzenle-
nebilir.

(3) Koniþmento, nama, emre ve hamile yazýlý olarak düzenlenebilir. Aksi kararlaþtýrýlmadýkça
yükletenin istemi üzerine koniþmento gönderilenin emrine veya sadece emre olarak düzenlenir. Bu
son hâlde “emre” yükletenin emrine demektir. Koniþmento gönderilen sýfatýyla taþýyanýn veya kap-
tanýn namýna da yazýlý olabilir.

(4) Koniþmentonun bütün nüshalarý ayný metni içermeli ve her birinde kaç nüsha hâlinde dü-
zenlendiði gösterilmelidir.
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(5) Yükleten, istem üzerine, koniþmentonun kendisi tarafýndan imzalanmýþ olan bir kopyasýný
taþýyana vermek zorundadýr.

II - Ýçeriði

MADDE 1229 - (1) Koniþmento, aþaðýdaki kayýtlarý içerir:

a) Yükletenin beyanýna uygun olarak gemiye yüklenen veya yüklenmek üzere teslim alýnan eþ-
yanýn genel olarak cinsini, tanýnmasý için zorunlu olan iþaretlerini, gerektiðinde tehlikeli eþya nite-
liðinde olup olmadýðý hakkýnda açýk bir bilgiyi, koli veya parça sayýsý ile aðýrlýðýný veya baþka su-
retle ifade edilen miktarýný,

b) Eþyanýn haricen belli olan hâl ve durumunu,

c) Taþýyanýn adý ve soyadýný veya ticaret unvanýný ve iþletme merkezini,

d) Kaptanýn adý ve soyadýný,

e) Geminin adýný ve tâbiiyetini,

f) Yükletenin adý ve soyadýný veya ticaret unvanýný,

g) Yükleten tarafýndan bildirilmiþse, gönderilenin adý ve soyadýný veya ticaret unvanýný,

h) Navlun sözleþmesine göre yükleme limanýný ve taþýyanýn eþyayý yükleme limanýnda teslim
aldýðý tarihi,

i) Navlun sözleþmesine göre boþaltma limanýný veya buna iliþkin talimat alýnacak yeri,

j) Koniþmentonun düzenlendiði yer ve tarihi,

k) Taþýyan veya onu temsilen hareket eden kiþinin imzasýný,

l) Navlunun gönderilen tarafýndan ödeneceðine dair kayýtlarý, ödenecekse bunun miktarýný,

m) Navlun sözleþmesinde açýkça kararlaþtýrýlmýþsa, eþyanýn boþaltma limanýnda teslim oluna-
caðý tarih ve süreyi,

n) Sorumluluk sýnýrlarýný geniþleten her þartý,

o) Taraflarca uygun görülen diðer kayýtlarý.

(2) Birinci fýkrada sayýlan unsurlardan bir veya birkaçýnýn koniþmentoda bulunmamasý senedin
hukuken koniþmento sayýlmasýný engellemez; yeter ki, senet 1228 inci maddenin birinci fýkrasýnda
yazýlý unsurlarý taþýmakta olsun.

III- Hükümleri

1. Kýymetli evrak olma niteliði

a) Eþyanýn yetkili koniþmento hamiline teslimi

aa) Genel olarak

MADDE 1230 - (1) Koniþmentonun meþru hamili, eþyayý teslim almaya yetkilidir.

(2) Koniþmento birden çok nüsha olarak düzenlenmiþse, eþya, tek nüshanýn meþru hamiline
teslim edilir.

bb) Birden çok koniþmento hamilinin baþvurusu
MADDE 1231 - (1) Koniþmentonun birden çok meþru hamili ayný zamanda baþvurursa kap-

tan, hepsinin istemini reddederek eþyayý umumi ambara veya baþka güvenli bir yere tevdi etmek ve
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bu þekilde hareket etmesinin sebeplerini de göstererek bunu anýlan koniþmento hamillerine bildir-
mek zorundadýr.

(2) Kaptan hareket tarzýna ve sebeplerine iliþkin resmî bir senet düzenletmeye yetkilidir; bu se-
beple yapýlan giderler hakkýnda 1201 inci madde uygulanýr.

cc) Yükletenin talimatý
MADDE 1232 - (1) Emre yazýlý bir koniþmento düzenlenmiþse kaptan, yükletenin eþyanýn ge-

ri verilmesi veya teslimi hususundaki talimatýný ancak kendisine koniþmentonun bütün nüshalarý ge-
ri verildiði takdirde yerine getirir.

(2) Gemi varma limanýna ulaþmadan, bir koniþmento hamili eþyanýn teslimini isterse, ayný hü-
küm uygulanýr.

(3) Kaptan bu hükümlere aykýrý hareket ederse, taþýyan koniþmentonun meþru hamiline karþý
sorumlu kalmakta devam eder.

(4) Koniþmento emre yazýlý deðilse, yükleten ve koniþmentoda adý yazýlý gönderilen muvafa-
kat ettikleri takdirde, koniþmentonun hiçbir nüshasý ibraz edilmese bile, eþya geri verilir veya tes-
lim olunur. Þu kadar ki; koniþmentonun bütün nüshalarý geri verilmiþ deðilse, taþýyan bu yüzden do-
ðabilecek zararlar için önce teminat gösterilmesini isteyebilir.

dd) Navlun sözleþmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düþmesi
MADDE 1233 - (1) Navlun sözleþmesinin, geminin varma limanýna ulaþmasýndan önce umul-

mayan bir hâl yüzünden 1209 ilâ 1227 nci maddeler gereðince kendiliðinden veya feshedilmesi so-
nucunda hükümden düþmesi hâlinde de 1232 nci madde hükmü uygulanýr.

b) Koniþmentonun eþyayý temsili
aa) Genel olarak
MADDE 1234 - (1) Eþya, kaptan veya taþýyanýn diðer bir temsilcisi tarafýndan taþýnmak üze-

re teslim alýnýnca koniþmentonun, koniþmento gereðince eþyayý teslim almaya yetkili olan kiþiye
teslimi, 1235 inci madde hükümleri saklý kalmak þartýyla, Türk Medenî Kanununun 957 ve 980 in-
ci maddelerinde yazýlý hukukî sonuçlarý doðurur.

bb) Birden çok koniþmento hamili
MADDE 1235 - (1) Emre yazýlý bir koniþmento birden fazla nüsha hâlinde düzenlenmiþse,

nüshalardan birinin hamili, koniþmentonun teslimine 1234 üncü madde gereðince baðlanan sonuç-
larý, kendisi henüz teslim isteminde bulunmadan önce bir diðer nüshaya dayanarak 1230 uncu mad-
de uyarýnca kaptandan eþyayý teslim almýþ olan kiþi aleyhine ileri süremez.

(2) Kaptan eþyayý henüz teslim etmeden birden çok koniþmento hamili ona baþvurup ellerinde
bulundurduklarý koniþmento nüshalarýna dayanarak eþya üzerinde birbirine zýt haklar ileri sürerler-
se, koniþmentonun birden çok nüshalarýný çeþitli kiþilere devretmiþ olan ortak ciranta tarafýndan eþ-
yayý teslim almaya yetkili kýlacak þekilde ilk önce ciro ve teslim edilmiþ olan nüshanýn hamili di-
ðerlerine tercih olunur. Ciro edilip de baþka bir yere gönderilen koniþmento nüshasý hakkýnda gön-
derme tarihi koniþmento hamiline teslim tarihi hükmündedir.

cc) Koniþmentonun geri verilmesi karþýlýðýnda eþyanýn teslimi
MADDE 1236 - (1) Eþya, ancak koniþmento nüshasýnýn, eþyanýn teslim alýndýðýna iliþkin þerh

düþülerek geri verilmesi karþýlýðýnda teslim edilir.
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2. Ýspat iþlevi

a) Hukukî iliþkiyi ispat

MADDE 1237 - (1) Taþýyan ile koniþmento hamili arasýndaki hukukî iliþkilerde koniþmento
esas alýnýr.

(2) Taþýyan ile taþýtan arasýndaki hukukî iliþkiler navlun sözleþmesinin hükümlerine baðlý kalýr.

(3) Koniþmentoda, yolculuk çarteri sözleþmesine gönderme varsa, koniþmento devredilirken
çarter partinin bir suretinin de yeni hamile ibraz edilmesi gerekir. Bu takdirde çarter partide yer alan
hükümler, nitelikleri elverdiði ölçüde koniþmento hamiline karþý da ileri sürülebilir. Ancak, 1245 in-
ci maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi hükmü saklýdýr.

b) Taþýyaný ispat

MADDE 1238 - (1) Koniþmentoyu taþýyan sýfatýyla imzalayan veya koniþmento kendi ad ve
hesabýna imzalanan kiþi, taþýyan sayýlýr.

(2) Koniþmentoda taþýyanýn adý ve soyadý veya ticaret unvaný ile iþletme merkezinin gösteril-
memiþ olduðu veya açýkça anlaþýlmadýðý hâllerde, donatan taþýyan sayýlýr; meðerki, koniþmento ha-
milinin açýk istemi üzerine, donatan taþýyanýn adý ve soyadýný veya ticaret unvaný ile iþletme mer-
kezini bildirerek bunu belgelendirmiþ olsun.

(3) Kaptan veya taþýyanýn diðer bir temsilcisi tarafýndan düzenlenen koniþmentoda, taþýyanýn
adý ve soyadý veya ticaret unvaný ile iþletme merkezinin gösterilmemiþ olduðu veya açýkça anlaþýl-
madýðý hâllerde, temsilci de ikinci fýkra uyarýnca sorumlu tutulan donatan ile birlikte taþýyan sayý-
lýr; meðerki, koniþmento hamilinin açýk istemi üzerine temsilci taþýyanýn adý ve soyadýný veya tica-
ret unvaný ile iþletme merkezini bildirerek bunu belgelendirmiþ olsun.

(4) Taþýyanýn adý ve soyadý veya ticaret unvaný ile iþletme merkezinin yanlýþ veya geç bildiril-
miþ olmasý hâlinde, taþýyan, donatan veya taþýyanýn temsilcisi, yanlýþ veya geç bildirimden doðacak
zararlardan müteselsilen sorumludurlar; bu takdirde 1188 inci maddede öngörülen hak düþürücü sü-
re taþýyanýn adý ve soyadý veya ticaret unvaný ile iþletme merkezi doðru bildirilene kadar taþýyana
yöneltilecek istemler hakkýnda iþlemeye baþlamaz.

c) Eþyanýn genel olarak cinsini, iþaretlerini, koli veya parça adedini, aðýrlýk ve miktarýný
ispat

MADDE 1239 - (1) Koniþmento eþyanýn genel olarak cinsi, iþaretleri, koli veya parça adedi,
aðýrlýk veya miktarý hakkýnda beyanlarý içerip de taþýyan, bu beyanlarýn fiilen teslim alýnan veya
yükleme koniþmentosu düzenlenmiþ olmasý hâlinde, fiilen yüklenen eþyayý doðru ve tam olarak
göstermediðini biliyor veya gösterdiðinden haklý sebeplerle þüphe ediyorsa yahut bu beyanlarý kon-
trol etmek için yeterli imkâna sahip deðilse, koniþmentoya bu beyanlarýn gerçeðe uymadýðýný, þüp-
hesini haklý gösteren sebepleri veya yeterli kontrol imkânýnýn bulunmadýðýný açýklayan bir çekince
koymak zorundadýr.

(2) Taþýyan eþyanýn haricen belli olan hâlini koniþmentoda beyan etmeði ihmâl ederse, koniþ-
mentoda eþyanýn haricen iyi hâlde olduðuna dair beyanda bulunulmuþ sayýlýr.

(3) Birinci fýkraya dayanarak koniþmentoya hakkýnda çekince konulan beyanlar saklý kalmak
üzere, koniþmento, taþýyanýn eþyayý koniþmentoda beyan edildiði gibi teslim aldýðýna veya yükleme
koniþmentosu düzenlenmiþ olduðu takdirde, yüklediðine karine oluþturur. Bu karinenin aksi, koniþ-
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mentoyu, içerdiði eþya tanýmýna güvenerek, gönderilen de dâhil olmak üzere, iyiniyetle devralan
üçüncü kiþiye karþý ispatlanamaz; 1186 ncý maddenin dördüncü fýkrasý saklýdýr.

d) Navlunu ispat
MADDE 1240 - (1) 1229 uncu maddenin birinci fýkrasýnýn (l) bendi uyarýnca navlunun gön-

derilen tarafýndan ödeneceðine veya yükleme limanýnda gerçekleþip gönderilen tarafýndan ödene-
cek olan sürastarya parasýna iliþkin bir kaydý içermeyen koniþmento, gönderilenin navlun veya sü-
rastarya parasý ödemekle yükümlü olmadýðýna karine oluþturur. Bu karinenin aksi, navlun veya sü-
rastarya parasý hakkýnda böyle bir kayýt içermeyen koniþmentoyu, gönderilen de dâhil olmak üze-
re, devralan üçüncü kiþiye karþý ispatlanamaz.

(2) Navlun eþyanýn ölçüsüne, sayýsýna veya tartýsýna göre kararlaþtýrýlmýþ ve bunlar da koniþ-
mentoda gösterilmiþ olursa, koniþmentoda aksine bir þart olmadýkça, navlun buna göre belirlenir.
1239 uncu maddenin birinci fýkrasý uyarýnca yazýlan þerh koniþmentoda aksine bir þart sayýlmaz.

(3) Navlun için taþýma sözleþmesine yollama yapýlýrsa, bu yollamanýn kapsamýna boþaltma sü-
resi, sürastarya süresi ve sürastarya parasý hakkýndaki hükümler girmez.

e) Yükleten tarafýndan verilen garantiler
MADDE 1241 - (1) Koniþmentoya konulan eþya ile ilgili kayýtlar hakkýnda 1145 inci madde

uygulanýr.

(2) Taþýyan veya onun bir temsilcisi tarafýndan koniþmentonun, yükletenin koniþmentoya ko-
nulmak üzere bildirdiði kayýtlara veya eþyanýn haricen belli olan hâl ve niteliðine iliþkin bir çekin-
ce eklenmeksizin düzenlenmesi yüzünden taþýyanýn uðrayacaðý zararý yükletenin tazmin edeceðine
dair her taahhüt veya anlaþma, koniþmentoyu, gönderilen de dâhil olmak üzere, iyiniyetle iktisap
eden bütün üçüncü kiþilere karþý geçersizdir.

(3) Böyle bir taahhüt veya anlaþma, taraflar arasýnda geçerlidir; meðerki, taþýyan veya onun bir
temsilcisi, ikinci fýkrada belirtilen çekinceyi koymamak suretiyle, eþyanýn koniþmentodaki tanýmý-
na güvenerek hareket eden, gönderilen de dâhil, üçüncü kiþileri aldatma amacý gütsün. Bu durum-
da, koniþmentoya konulmayan çekince, yükleten tarafýndan koniþmentoya yazýlmak üzere bildirilen
kayýtlara iliþkinse, taþýyan, 1145 inci madde uyarýnca yükletenden tazminat isteyemez.

(4) Üçüncü fýkrada belirtilen aldatma kastýnýn varlýðý hâlinde taþýyan, koniþmentodaki kayýtla-
ra güvenerek hareket eden, gönderilen de dâhil, üçüncü kiþilere karþý, 1186 ncý maddede öngörülen
sorumluluk sýnýrlarýndan yararlanmaksýzýn sorumludur.

B) Diðer denizde taþýma senetleri
MADDE 1242 - (1) Taþýyanýn taþýnacak eþyayý teslim aldýðýný göstermek üzere düzenlediði

koniþmentodan baþka her tür senet, taþýma sözleþmesinin yapýlmýþ ve eþyanýn senette yazýlý olduðu
gibi taþýyan tarafýndan teslim alýnmýþ olduðuna karine oluþturur; ancak bu karinenin aksi ispatlana-
bilir.

YEDÝNCÝ AYIRIM
Emredici Hükümler

A) Genel olarak
MADDE 1243 - (1) Bir navlun sözleþmesinde veya koniþmentoda yahut diðer bir denizde ta-

þýma senedinde yer alýp da,



---- 1243 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

a) Taþýyanýn borç ve sorumluluklarýna iliþkin 1141, 1150, 1151 ve 1178 ilâ 1192 nci maddeler,

b) Taþýtan ve yükletenin borç ve sorumluluklarýna iliþkin 1145 ilâ 1149, 1165 ve 1208 inci mad-
deler,

c) Denizde taþýma senetlerine iliþkin 1228 ilâ 1242 nci maddeler

hükümlerinden kaynaklanan borç ve sorumluluklar doðrudan veya dolaylý olarak önceden kal-
dýran veya daraltan bütün kayýt ve þartlar geçersizdir.

(2) Sigortadan doðan hak ve alacaklarýn taþýyana devredilmesi veya taþýyana buna benzer men-
faatler saðlanmasý ve kanunlarla düzenlenmiþ bulunan ispat yükünün taþýyan lehine tersine çevril-
mesi sonucunu doðuran bütün kayýt ve þartlar birinci fýkra hükümlerine tâbidir.

(3) Sorumluluðu kaldýran veya daraltan kayýt ve þartlarýn geçersizliði, navlun sözleþmesinin
veya koniþmentonun yahut diðer bir denizde taþýma senedinin geri kalan hükümlerinin geçersizliði
sonucunu doðurmaz.

(4) Taþýyanýn borçlarýný ve sorumluluðunu geniþleten veya aðýrlaþtýran kayýt ve þartlar ise ge-
çerlidir.

B) Ýstisnalar
MADDE 1244 - (1) Aþaðýda yazýlý hâllerde 1243 üncü maddenin birinci fýkrasý uygulanmaz:
a) Navlun sözleþmesinin canlý hayvanlara veya 1151 inci maddenin üçüncü fýkrasýnýn birinci

cümlesi uyarýnca denizde taþýma senedinde güvertede taþýnacaðý yazýlý olup da fiilen böyle taþýnan
eþyaya iliþkin bulunmasý.

b) Mutad ticarî taþýma iþlerinden olmamakla beraber ticaretin olaðan akýþý içinde yapýlan eþya
taþýmasýna iliþkin bulunup da, eþyanýn özel nitelikleri veya taþýmanýn özel þartlarýnýn haklý göster-
diði anlaþmalar; bu durumda taþýma senedinin bu anlaþmalarý ve “emre deðildir” kaydýný içermesi
þarttýr.

c) Taþýyana, eþyanýn yüklenmesinden önce ve boþaltýlmasýndan sonra düþen yükümlülükler.

(2) 1243 üncü madde, koniþmentoya, müþterek avaryaya iliþkin kayýtlarýn konulmasýna engel
deðildir.

(3) Sorumluluðu önceden kaldýran veya daraltan kayýt ve þartlar hakkýnda Borçlar Kanununun
emredici hükümleri saklýdýr.

C) Yolculuk çarteri sözleþmesi
MADDE 1245 - (1) Yolculuk çarteri sözleþmelerine 1243 üncü madde hükmü uygulanmaz.

Ancak, böyle bir sözleþmeye dayalý olarak koniþmento düzenlenirse, taþýtan olmayan koniþmento
hamili ile taþýyan arasýndaki iliþkide 1243 üncü madde hükmü uygulanýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zamanaþýmý

A) Süre
MADDE 1246 - (1) 1188 inci madde hükmü saklý kalmak kaydýyla, gemi kira sözleþmeleri ile

zaman çarteri sözleþmeleri ve navlun sözleþmelerinden veya koniþmentodan veya onun düzenlen-
mesinden doðan bütün alacaklar bir yýlda zamanaþýmýna uðrar.

(2) Bu süre, alacaðýn muaccel olmasýyla iþlemeye baþlar.
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Deniz Yoluyla Yolcu Taþýma Sözleþmesi

A) Tanýmý
MADDE 1247 - (1) Deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesi, yolcunun veya yolcu ve bagajýnýn

deniz yolu ile taþýnmasý için, taþýyan tarafýndan veya onun adýna ve hesabýna yapýlan sözleþmedir.
(2) Devlet ve diðer kamu tüzel kiþileri tarafýndan yapýlan ticarî yolcu taþýma sözleþmelerine de

bu Bölüm hükümleri uygulanýr.
(3) Hava yastýklý araçlar ile yapýlan yolcu taþýmasý bu Bölüm hükümlerine tâbi deðildir.
B) Taþýyan ve fiilî taþýyan
MADDE 1248 - (1) Taþýyan, taþýma ister bizzat onun tarafýndan, isterse bir baþkasý, fiilî taþý-

yan, tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olsun, taþýma sözleþmesini yapan veya taþýma sözleþmesi adýna ve
hesabýna yapýlan kiþidir.

(2) Fiilî taþýyan, taþýyandan farklý bir kiþi olup, bir geminin maliki, kiracýsý veya iþleteni ola-
rak, taþýmanýn tamamýný veya bir kýsmýný fiilen gerçekleþtiren kiþidir.

C) Yolcu
MADDE 1249 - (1) Deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesine dayanarak veya bu Bölüm hü-

kümlerine tâbi bulunmayan bir navlun sözleþmesinin konusu olan aracý veya canlý hayvanlarý gö-
zetmek üzere, taþýyanýn onayý ile gemide taþýnan kiþiler yolcu sayýlýr.

(2) Sözleþmede, yolcunun adý yazýlý ise yolcu, taþýnma hakkýný bir baþkasýna devredemez.
D) Bagaj
MADDE 1250 - (1) Canlý hayvanlar ve bir navlun sözleþmesine dayanýlarak taþýnan eþya ile

araçlar dýþýnda, taþýyan tarafýndan, deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesi gereðince taþýnan eþya ve
araçlar, bagaj kapsamýndadýr.

(2) Yolcunun kamarasý içinde veya baþka bir þekilde kendi zilyetliðinde, hâkimiyetinde ya da
gözetiminde bulundurduðu eþya, onun kabin bagajýdýr. 1258 ve 1263 üncü maddelerin uygulamasý
hariç olmak üzere, yolcunun aracýnda bulundurduðu bagajý da kabin bagajý sayýlýr.

(3) Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesi gereðince yolcunun
gemiye getirdiði bagaj için taþýma ücretinden baþka bir ücret istenemez.

E) Yolcunun yükümlülükleri
I- Kaptanýn talimatýna uyma
MADDE 1251 - (1) Yolcu, kaptanýn, gemide düzenin saðlanmasýna yönelik tüm talimatýna uy-

mak zorundadýr.
II- Bagaj hakkýnda doðru bilgi verme yükümlülüðü
MADDE 1252 - (1) Yolcu, bagaj olarak gemiye getirdiði eþyanýn cins ve niteliði ile tehlikele-

ri hakkýnda doðru beyanda bulunmak zorundadýr. Yolcu, beyanlarýnýn doðru olmamasýndan doðan
zarardan taþýyana karþý sorumludur; bu yüzden zarar gören diðer kiþilere karþý ise, bagajýn tehlike-
li olmasý veya gemiye gizlice getirilmiþ bulunmasý dýþýnda kusuru varsa sorumludur.

(2) Kaptan, kendisine eksik veya yanlýþ bilgi verilerek ya da gizlice gemiye getirilen eþyayý her
zaman ve herhangi bir yerde, gemiden çýkarmaya ve gerektiðinde denize atmaya da yetkilidir.
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(3) Kaptan, bagaj olarak gizlice gemiye getirilen eþyayý gemide alýkoyacak olursa, yolcu bun-
lar için hareket limanýnda ve hareket zamanýnda bu gibi yolculuk ve eþya için alýnan en yüksek üc-
reti ödemekle yükümlüdür.

(4) Taþýyanýn veya bu tür beyanlarý kabule yetkili diðer bir temsilcisinin bilgisi, kaptanýn bil-
gisi hükmündedir.

III- Gemiye zamanýnda gelmek
MADDE 1253 - (1) Yolcu, yolculuk baþlamadan önce hareket limanýnda veya yolculuk devam

ederken ara limanlarda gemiye zamanýnda gelmek zorundadýr. Aksi takdirde, yolcu, kaptan kendi-
sini beklemeden yolculuða baþlamýþ veya devam etmiþ olsa bile, taþýma ücretinin tamamýný öde-
mekle yükümlüdür. Ancak, yerine baþka yolcu alýnmýþ ise, bu tutar taþýma ücretinden indirilir.

F) Taþýyanýn hapis hakký
MADDE 1254 - (1) Taþýyan, deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesinden doðan bütün alacak-

larý için, Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca yolcuya ait bagaj üzerinde
hapis hakkýna sahiptir.

G) Ölen yolcunun bagajý
MADDE 1255 - (1) Yolcu, yolculuk sýrasýnda ölürse, 915 inci madde hükmü uygulanýr.
H) Yolcunun uðradýðý zararlardan sorumluluk
I- Taþýyanýn sorumluluðu
MADDE 1256 - (1) Taþýyan, yolcunun gemi kazasý yüzünden ölmesi veya yaralanmasýndan

doðan zarardan sorumludur. Taþýyanýn sorumluluðu, zarar gören yolcu baþýna her bir gemi kazasý
için 250.000 Özel Çekme Hakký ile sýnýrlýdýr. Þu kadar ki, kazanýn savaþ, terör, iç savaþ, isyan ve-
ya istisnaî nitelikte, kaçýnýlamaz ve engellenmesi mümkün olmayan nitelikteki bir doða olayýndan
veya tamamýyla bir üçüncü kiþinin onu meydana getirmek kastýyla gerçekleþtirdiði bir fiil veya
ihmâlinden kaynaklandýðýný ispatlayan taþýyan sorumluluktan kurtulur. Taþýyan kusurlu ise, yolcu-
nun yukarýdaki miktarý aþan zararýndan da sorumlu olur; kusurlu olmadýðýný ispat yükü taþýyana ait-
tir.

(2) Taþýyan, yolcunun, gemi kazasýndan kaynaklanmayan ölüm ve yaralanmasýnýn sebep oldu-
ðu zarardan, bu zarara yol açan kazanýn meydana gelmesinde kusuru varsa sorumlu olur. Kusuru is-
pat yükü davacýya aittir.

(3) Kabin bagajýnýn zýya veya hasara uðramasýna yol açan kazanýn gerçekleþmesinde kusuru
bulunan taþýyan, bu yüzden uðranýlan zarardan sorumludur. Gemi kazasýnýn sebep olduðu zararlar
bakýmýndan, taþýyanýn kusurunun bulunduðu varsayýlýr; bu karinenin aksi ispat edilebilir.

(4) Taþýyan, kabin bagajý dýþýndaki bagajýn zýya veya hasara uðramasýndan doðan zarardan so-
rumludur, meðerki, zararýn meydana gelmesine yol açan kazanýn gerçekleþmesinde kusurunun bu-
lunmadýðýný ispat etmiþ olsun.

(5) Bu maddenin uygulanmasýnda;

a) “Gemi kazasý”, geminin enkaz hâline gelmesini, alabora olmasýný, karaya oturmasýný, çatma-
yý, gemideki infilâký, yangýný ve arýzayý ifade eder;

b) “Taþýyanýn kusuru”, taþýyanýn adamlarýnýn görevlerini yerine getirdikleri sýrada iþledikleri
kusuru da kapsar;
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c) “Gemideki arýza”; yolcularýn gemiyi terkinde, tahliyesinde, gemiye binmeleri ve inmelerin-
de; geminin yürütülmesinde, dümen tutulmasýnda, güvenli seyrüseferinde, yanaþmasýnda, demirle-
mesinde, rýhtýma ve demirleme yerine varmasýnda veya buradan ayrýlmasýnda; gemiye su yürüme-
si hâlinde, zararýn kontrolünde; can kurtarma araçlarýnýn suya indirilmesinde kullanýlan gemi kýsým-
larýnýn veya teçhizatýnýn hiç veya gereði gibi çalýþmamasý ya da denizde güvenlik kurallarýna uygun
olmamasý anlamýna gelir;

d) “Zarar”, cezalandýrýcý veya caydýrýcý nitelikteki tazminatý kapsamaz.
(6) Bu Bölümün uygulanmasýnda, “bagajýn zýyaý veya hasarý”, gemide taþýnmýþ veya taþýnmýþ

olmasý gereken bagajýn, iþ hukuku uyuþmazlýklarýndan kaynaklanan gecikmeler hariç, geminin var-
masýndan itibaren uygun bir süre içinde yolcuya geri verilmemesinden doðan malvarlýðý zararýný da
içerir.

(7) Taþýyanýn bu maddeye göre sorumluluðu, sadece taþýma sýrasýnda meydana gelen kazalarýn
sebep olduðu zararlara iliþkindir. Zararý doðuran kazanýn taþýma sýrasýnda meydana geldiðini ve za-
rarýn kapsamýný ispat yükü, davacýya aittir.

(8) Bu Bölüm hükümleri, taþýyanýn üçüncü kiþilere karþý sahip olduðu rücu hakký ile ortak ku-
sur def’ini ileri sürme ve sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasý haklarýný ihlâl etmez.

(9) Bir taraf hakkýnda kusur karinelerinin varlýðý veya ispat yükünün ona ait bulunmasý, bu ta-
rafýn lehine olan delillerin dikkate alýnmasýný engellemez.

(10) Bu maddede öngörülen sorumluluklarýn üst sýnýrlarý hakkýnda 1262 ve 1263 üncü madde-
ler hükümleri saklýdýr.

II- Fiilî taþýyanýn sorumluluðu
MADDE 1257 - (1) Taþýmanýn tamamýnýn veya bir kýsmýnýn yapýlmasý, bir fiilî taþýyana býra-

kýlmýþ olsa bile, taþýyan taþýmanýn tamamýndan bu Bölüm hükümlerine göre sorumlu kalmakta de-
vam eder. Fiilî taþýyan da, taþýmanýn kendisi tarafýndan yapýlan bölümü için, bu Bölüm hükümleri-
ne göre sorumludur.

(2) Taþýyan, taþýmanýn fiilî taþýyan tarafýndan yapýldýðý hâllerde, fiilî taþýyanýn kusurundan ve
onun adamlarýnýn görevlerini yerine getirdikleri sýrada iþledikleri kusurdan sorumludur.

(3) Taþýyanýn, kanunen kendisine yükletilmeyen bir borç veya yükümlülüðü üstlenmesi veya
ona tanýnan bir haktan vazgeçmesi sonucunu doðuran özel anlaþmalar, açýk ve yazýlý bir kabul ol-
madýkça, fiilî taþýyan hakkýnda hüküm ifade etmez.

(4) Taþýyan ile fiilî taþýyanýn sorumluluklarý, birlikte sorumlu olduklarý takdirde ve ölçüde mü-
teselsildir.

(5) Bu madde hükümleri, taþýyan ile fiilî taþýyan arasýndaki rücu iliþkisini etkilemez.
III- Taþýma süresi
MADDE 1258 - (1) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasýnda taþýma süresi;
a) Yolcu ve kabin bagajý bakýmýndan, yolcunun bir yolcu salonunda, rýhtýmda, iskelede veya

diðer herhangi bir liman tesisinde bulunduðu süre hariç, yolcunun veya kabin bagajýnýn gemide bu-
lunduðu veya gemiye alýndýðý veya gemiden çýkartýldýðý süreyi ya da ücretinin taþýma ücreti kapsa-
mýnda olmasý ya da kullanýlan aracýn taþýyan tarafýndan yolcunun emrine verilmiþ bulunmasý þartýy-
la, bunlarýn karadan gemiye veya gemiden karaya götürülmeleri amacýyla su üzerinde yapýlan ek ta-
þýma süresini;



---- 1247 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

b) Kabin bagajý bakýmýndan, bagajýn taþýyana veya adamlarýna teslim edilmiþ olup da bunlar
tarafýndan yolcuya henüz geri verilmemiþ olmasý þartýyla, yolcunun bir yolcu salonunda, rýhtýmda,
iskelede veya diðer herhangi bir liman tesisinde bulunduðu süreyi;

c) Diðer bagaj bakýmýndan, taþýyan veya adamlarý tarafýndan kýyýda veya gemide teslim alýn-
dýklarý andan yolcuya teslim edildikleri ana kadar geçen süreyi,

kapsar.

IV- Zorunlu sigorta
MADDE 1259 - (1) Onikiden fazla yolcu taþýmak için ruhsat almýþ bir gemi ile yolcu taþýndý-

ðý takdirde, taþýmanýn tamamýný veya bir kýsmýný üstlenen veya gerçekleþtiren bütün taþýyanlar, yol-
cularýn ölümünden veya yaralanmalarýndan doðabilecek sorumluluklarýna karþý sigorta yaptýrmak-
la yükümlüdürler. Zorunlu sigorta bedelinin tavaný her kaza için kiþi baþýna 250.000 Özel Çekme
Hakkýndan az olamaz.

(2) Birinci fýkradaki þartlarý yerine getirmeyen geminin yola çýkmasýna izin verilmez.

V- Deðerli eþya
MADDE 1260 - (1) Taþýyan, yolcuya ait para, kýymetli evrak, altýn, gümüþ, mücevher, sanat

eseri, süs eþyasý ve diðer deðerli eþyanýn zýyaýndan veya hasarýndan sorumlu deðildir; meðerki, bu
tür eþya taþýyana saklamasý için verilmiþ olsun. Bu durumda taþýyan, 1264 üncü maddenin birinci
fýkrasý uyarýnca daha yüksek bir sorumluluk sýnýrý kararlaþtýrýlmamýþsa, 1263 üncü maddenin üçün-
cü fýkrasýnda öngörülen sýnýrlar içinde sorumlu olur.

VI- Birlikte kusur
MADDE 1261 - (1) Taþýyan, ölümüne, yaralanmasýna, bagajýnýn zayi olmasýna veya hasara uð-

ramasýna yolcunun kastýnýn veya ihmâlinin sebebiyet verdiðini ya da bunda etkisinin bulunduðunu
ispat ederse, mahkeme, taþýyanýn kýsmen veya tamamen sorumlu olmadýðýna karar verebilir.

VII- Bedensel zarardan doðan sorumluluðun sýnýrý
MADDE 1262 - (1) Yolcunun ölümü veya yaralanmasýndan dolayý taþýyanýn 1256 ncý madde

gereðince sorumluluðu, hiçbir hâlde, her olay için yolcu baþýna 400.000 Özel Çekme Hakkýný ge-
çemez; 1256 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi hükmü saklýdýr. Tazminat, irat þeklinde
belirlenirse, ödenecek tazminatýn anapara deðerinin toplamý bu miktarý aþamaz.

VIII- Bagaj ve araçlarýn zýyaý veya hasarýndan doðan sorumluluðun sýnýrý
MADDE 1263 - (1) Kabin bagajýnýn uðradýðý zýya veya hasardan dolayý taþýyanýn sorumlulu-

ðu, hiçbir hâlde, her taþýma için yolcu baþýna 2.250 Özel Çekme Hakkýný aþamaz.

(2) Araçlar ve içlerinde veya üzerlerinde taþýnan her çeþit bagajýn uðradýðý zýya ve hasardan do-
layý taþýyanýn sorumluluðu, hiçbir hâlde, her taþýma için araç baþýna 12.700 Özel Çekme Hakkýný
aþamaz.

(3) Birinci ve ikinci fýkralarda belirtilenler dýþýndaki bagajýn zýyaý veya hasarýndan dolayý taþý-
yanýn sorumluluðu, hiçbir hâlde, her taþýma için yolcu baþýna 3.375 Özel Çekme Hakkýný aþamaz.

(4) Taþýyan ve yolcu, taþýyanýn sorumluluðuna, zararýn tamamýndan indirilmek üzere aracýn uð-
rayacaðý zýya veya hasar için 330 Özel Çekme Hakký, diðer bagajýn uðrayacaðý zýya veya hasar için
de yolcu baþýna 149 Özel Çekme Hakkýný aþmayacak bir muafiyetin uygulanmasý hususunda anla-
þabilirler.
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IX- Sorumluk sýnýrlarýna iliþkin ortak hükümler
MADDE 1264 - (1) Taþýyan ve yolcu, 1262 ve 1263 üncü maddelerde öngörülenden daha yük-

sek sorumluluk sýnýrlarýný aralarýnda açýkça ve yazýlý olarak kararlaþtýrabilirler.
(2) 1262 ve 1263 üncü maddelerdeki sorumluluk sýnýrlarýna, faiz alacaklarý ve yargýlama gider-

leri dâhil deðildir.
X- Taþýyanýn adamlarýnýn savunmalarý ve sorumluluk sýnýrlarý
MADDE 1265 - (1) Taþýyanýn veya fiilî taþýyanýn adamlarý aleyhine bu Bölümde düzenlenen

zararlar dolayýsýyla dava açýlmýþsa, bu kiþiler, zararýn görevlerini yerine getirdikleri sýrada meyda-
na gelmiþ olduðunu ispatlamak þartýyla, taþýyana ve fiilî taþýyana bu Bölümde tanýnan savunma
imkânlarýndan ve sorumluluk sýnýrlarýndan yararlanabilirler.

XI- Ýstemlerin birleþmesi
MADDE 1266 - (1) 1262 ve 1263 üncü maddelerde öngörülen sorumluluk sýnýrlarý, yolcunun

ölümü veya yaralanmasýndan yahut bagajýnýn zýyaý veya hasarýndan kaynaklanan bütün tazminat is-
temlerinin toplamýna uygulanýr.

(2) Bir fiilî taþýyan tarafýndan gerçekleþtirilen taþýmada, taþýyandan ve fiilî taþýyandan ve bunla-
rýn görevleri dâhilinde hareket eden adamlarýndan alýnacak tazminatlarýn toplamý, bu Bölüm hüküm-
lerine göre taþýyanýn veya fiilî taþýyanýn mahkûm edilebileceði en yüksek tutarý aþamaz; þu kadar ki,
bu kiþilerden hiçbiri kendisine uygulanacak sorumluluk sýnýrýný aþan bir tutardan sorumlu tutulamaz.

(3) Taþýyanýn veya fiilî taþýyanýn adamlarýnýn, 1265 nci maddeye göre 1262 ve 1263 üncü mad-
delerde öngörülen sorumluluk sýnýrlarýndan yararlandýklarý bütün durumlarda, taþýyandan ve yerine
göre fiilî taþýyandan ve bunlarýn adamlarýndan alýnacak tazminatlarýn toplamý bu sýnýrlarý aþamaz.

XII - Sorumluluðu sýnýrlandýrma hakkýnýn kaybý
MADDE 1267 - (1) Zarara, böyle bir zarara sebep olmak kastýyla veya pervasýzca bir davra-

nýþla ve böyle bir zararýn meydana gelmesi ihtimalinin bilinci ile iþlenmiþ bir fiilinin veya ihmâli-
nin sebebiyet verdiði ispat edilen taþýyan, 1262 ve 1263 üncü maddelerle 1264 üncü maddenin bi-
rinci fýkrasýnda öngörülen sorumluluk sýnýrlarýndan yararlanamaz.

(2) Zarara, böyle bir zarara sebep olmak kastýyla veya pervasýzca bir davranýþla ve böyle bir
zararýn meydana gelmesi ihtimalinin bilinci ile iþlenmiþ bir fiilinin veya ihmâlinin sebebiyet verdi-
ði ispat edilen taþýyanýn veya fiilî taþýyanýn adamlarý, birinci fýkrada belirtilen sorumluluk sýnýrla-
rýndan yararlanamaz.

XIII- Ýstemlerin dayanaðý
MADDE 1268 - (1) Yolcunun ölümünden, yaralanmasýndan, bagajýnýn zýyaý veya hasarýndan

dolayý, taþýyana veya fiilî taþýyana karþý, yalnýzca bu Bölüm hükümleri uyarýnca tazminat davasý
açýlabilir.

XIV- Bagajýn zýyaý veya hasara uðradýðýnýn bildirimi
MADDE 1269 - (1) Yolcu, bagajýn zýyaý veya hasarýný;
a) Haricen belli ise, kabin bagajýnýn indirilmesinden önce veya indirilirken, diðer bagajýn tes-

liminden önce veya teslimi sýrasýnda;
b) Haricen belli deðilse, bagajýn indirilmesinden veya tesliminden ya da teslim edilmesi gere-

ken tarihten itibaren onbeþ gün içinde,
taþýyana veya temsilcisine yazýlý olarak bildirir.
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(2) Yolcu bu bildirimi yapmamýþsa, aksi ispat edilene kadar, bagajý iyi hâlde aldýðý kabul edilir.
(3) Bagajýn durumu, teslimi sýrasýnda bir ortak inceleme veya tespit iþlemine konu olmuþsa, ya-

zýlý bildirime gerek yoktur.
XV- Zamanaþýmý
MADDE 1270 - (1) Yolcunun ölümü, yaralanmasý ve bagajýnýn zýyaa veya hasara uðramasýn-

dan doðan zararýn tazmini istemleri iki yýlda zamanaþýmýna uðrar.
(2) Zamanaþýmý süresi;
a) Yolcunun yaralanmasý hâlinde, gemiden indiði tarihten;
b) Yolcunun taþýma sýrasýnda ölmesi hâlinde, gemiden inmesi gereken tarihten; taþýma sýrasýn-

da meydana gelen bir yaralanmanýn sonucunda gemiden indikten sonra ölmesi hâlinde, gemiden
iniþ tarihinden itibaren üç yýlý geçmemek kaydýyla ölüm tarihinden;

c) Bagajýn zýyaý veya hasarý hâlinde, hangisi daha sonra vukubulmuþ ise, yolcunun gemiden in-
diði veya inmesi gereken tarihten,

itibaren iþlemeye baþlar.
(3) Zamanaþýmýnýn durmasý ve kesilmesi genel hükümlere tâbidir. Ancak, hiçbir hâlde;
a) Hangisi daha sonra meydana gelmiþse, yolcunun gemiden indiði veya inmesi gereken tarih-

ten itibaren beþ yýl, veya
b) Davacý daha önce, kazanýn sebep olduðu yaralanmayý veya zýyaý yahut hasarý öðrenmiþ ve-

ya makul olarak öðrenmiþ olmasý gerekiyor ise, bu tarihten itibaren üç yýl,
geçtikten sonra bu Bölüm hükümlerine dayanýlarak dava açýlamaz.
(4) Birinci ilâ üçüncü fýkralara göre belirlenecek zamanaþýmý süresi, tazminat istemi doðduk-

tan sonra, taþýyanýn yazýlý beyaný veya taraflarýn yazýlý anlaþmasýyla uzatýlabilir.
(5) Yolcu taþýma sözleþmesinden doðan diðer bütün alacaklar, muaccel olduklarý tarihten itiba-

ren iki yýlda zamanaþýmýna uðrar.
XVI- Emredici hükümler
MADDE 1271 - (1) Yolcunun ölümü veya yaralanmasý sonucunu doðuran olaydan veya baga-

jýn zýyaa veya hasara uðramasýndan önce yapýlmýþ olan sözleþmelerde yer alan, bu Bölüm hüküm-
lerine göre sorumlu herhangi bir kiþinin sorumluluðunu kaldýran veya 1263 üncü maddenin dördün-
cü fýkrasý hükmü saklý kalmak kaydýyla, bu Bölümde öngörülen sorumluluk sýnýrlarýný indiren veya
taþýyana veya fiilî taþýyana düþen ispat yükünün yerini deðiþtiren her þart hükümsüzdür. Þartýn hü-
kümsüzlüðü, taþýma sözleþmesinin geçersizliði sonucunu doðurmaz.

(2) Tazminat istemi doðmadan önce yapýlan yetki ve tahkim sözleþmeleri geçerli deðildir.
BEÞÝNCÝ KISIM
Deniz Kazalarý

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Müþterek Avarya

A) Genel hükümler
I- Taným
MADDE 1272 - (1) Ortak bir deniz sergüzeþtine atýlmýþ olan gemiyi, yükü, diðer eþyayý ve

navlunu birlikte tehdit eden bir tehlikeden onlarý korumak amacýyla ve makul bir hareket tarzý oluþ-
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turacak þekilde, bile bile olaðanüstü bir fedakârlýk yapýlmasý veya olaðanüstü bir gidere katlanýlma-
sý hâlinde “müþterek avarya hareketi” var sayýlýr ve bu hareketin doðrudan doðruya sonucu olan za-
rar ve giderler müþterek avarya olarak kabul edilir.

(2) Müþterek avaryadan sayýlacak bir giderin yapýlmamasý için göze alýnan her fazla gider de,
baþka ilgililer bu fazla giderlerden faydalansalar bile, önlenmiþ olan giderin tutarýna kadar, müþte-
rek avarya garamesine girer.

(3) Müþterek avarya garamesine giren zarar ve giderler gemi, yük, navlun ve diðer eþya arasýn-
da bu Bölüm hükümlerine göre paylaþýlýr.

II- Uygulanacak kurallar

MADDE 1273 - (1) Taraflarca baþka bir husus kararlaþtýrýlmamýþ olduðu takdirde, müþterek
avarya garamesi, Milletlerarasý Denizcilik Komitesi tarafýndan hazýrlanarak, bu madde hükmüne
göre Türkçe’ye çevrilip yayýmlanmýþ olan en son tarihli York-Anvers Kurallarýna tâbidir.

(2) York-Anvers Kurallarýnýn çevirisi, Sigortacýlýk Genel Müdürlüðü ile Denizcilik Müsteþar-
lýðý tarafýndan kurulacak bir Ýhtisas Komitesince hazýrlanýr ve çevrilen orijinal metin ile birlikte
Resmî Gazetede yayýmlanarak ilân edilir. Milletlerarasý Denizcilik Komitesi tarafýndan, York-An-
vers Kurallarýnda yapýlacak deðiþiklikler de ayný yöntemle Türkçe’ye çevrilip ilgili Müsteþarlýklar-
ca resen veya gerçek ve tüzel kiþilerin baþvurusu üzerine yayýmlanýr.

B) Borçlular ve teminat

I- Garame paylarýnýn borçlularý

MADDE 1274 - (1) Müþterek avarya garame paylarýnýn kiþisel borçlularý, garameye girecek
olan geminin müþterek avarya hareketinin meydana geldiði andaki donataný, navlunun boþaltma ta-
rihindeki alacaklýsý ve diðer eþyanýn boþaltma tarihindeki malikidir.

(2) Garameye girecek eþyanýn gönderileni, eþyayý teslim alýrken bunlara bir garame payý düþ-
müþ olduðunu biliyor ise, bu pay için eþya teslim edilmiþ olmasaydý o eþyanýn paraya çevrilmesi
hâlinde garame payý ne oranda ödenecek idiyse o oranda eþyanýn teslim zamanýndaki deðerine ka-
dar þahsen sorumludur.

II- Alacaklýlarýn rehin haklarý

1. Genel olarak

MADDE 1275 - (1) Alacaklýlar, gemi üzerinde gemi alacaklýsý hakkýna, garameye girecek eþ-
ya üzerinde Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca hapis hakkýna ve nav-
lun üzerinde ayný Kanunun 954 ilâ 961 inci maddeleri uyarýnca alacak rehnine sahiptirler.

2. Gemiye düþen garame payý için teminat

MADDE 1276 - (1) Geminin 1279 uncu maddeye göre zararýn tespiti ve paylaþtýrýlmasý gere-
ken limandan ayrýlabilmesi için, gemiye düþen garame paylarýna karþýlýk olarak yükle ilgililere te-
minat gösterilmesi zorunludur.

3. Hapis hakkýnýn kullanýlmasý

MADDE 1277 - (1) Kaptan, garame paylarý ödenmedikçe veya 1201 inci madde gereðince,
bunlar için teminat gösterilmedikçe garameye iþtirak edecek eþyayý teslim edemez; ederse kendisi
de bu paylardan þahsen sorumlu tutulur.
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(2) Kaptanýn hareket tarzýný donatan emretmiþse 1089 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fýkra-
larý uygulanýr.

(3) Alacaklýlarýn garameye giren eþya üzerindeki hapis hakký, alacaklýlar adýna taþýyan tarafýn-
dan 1201 inci madde hükümlerine göre kullanýlýr.

C) Dispeç
I - Genel olarak
1. Yaptýrma yükümlülüðü
MADDE 1278 - (1) Donatan gecikmeksizin dispeçi yaptýrmakla yükümlüdür; bu yükümlülü-

ðünü yerine getirmezse ilgililerin her birine karþý sorumlu olur.

(2) Dispeç süresinde yaptýrýlmazsa, sigortacý da dâhil olmak üzere, ilgililerden herhangi biri
bunun yapýlmasýný istemeðe ve yaptýrmaða yetkilidir.

(3) Dispeçin yapýlmasý istemi, olayýn müþterek avarya sayýlmayacaðý ileri sürülerek dispeççi
tarafýndan reddedilirse, dispeçin yapýlmasýnýn gerekip gerekmediðine, sigortacý da dâhil olmak üze-
re, ilgililerden herhangi birinin baþvurmasý üzerine 1279 uncu maddede yazýlý yerdeki mahkemece
karar verilir. Mahkeme dosya üzerinde veya sigortacý da dâhil olmak üzere ilgilileri dinleyerek bu
hususta karar verir. Bu hâlde basit yargýlama usulü uygulanýr.

2. Yapýlacaðý yer
MADDE 1279 - (1) Zararýn tespiti ve paylaþtýrýlmasý varma yerinde, eðer buraya varýlmazsa

yolculuðun bittiði limanda yapýlýr.

3. Dispeççi
MADDE 1280 - (1) Dispeç, ilgililerin oy birliðiyle atayacaklarý bir veya birden fazla dispeççi

tarafýndan yapýlýr. Oy birliði saðlanamazsa, dispeççiyi veya dispeççileri, dispeçin yapýlacaðý yer
mahkemesi atar.

(2) Ýlgililerden her biri dispeçin yapýlmasý için gereken ve elinde bulunan belgeleri, özellikle
çarter partileri, koniþmento ve faturalarý, dispeççiye vermekle yükümlüdür.

(3) Dispeççinin istemi üzerine mahkeme, ellerinde bulunan ve kanunen ibrazla yükümlü olduk-
larý belgeleri dispeççiye teslim etmelerini, onlarý elinde bulunduranlara emreder.

(4) Dispeççi, ilgililerin dispeçi incelemelerine izin ve istemleri üzerine giderlerini ödemeleri
þartýyla, bir örnek vermekle yükümlüdür.

II- Dispeçin onaylanmasýný isteme hakký ve dispeçe itiraz
1. Duruþma
MADDE 1281 - (1) Sigortacýlar dâhil olmak üzere ilgililer, 1279 uncu maddede yazýlý yerde-

ki mahkemeden dispeçin onaylanmasýný isteyebilecekleri gibi avarya türüne veya hesaplarýna itiraz
da edebilirler.

(2) Dilekçede duruþmaya çaðrýlacak olan ilgililerin ad ve soyadlarý bildirilir.

(3) Dilekçe üzerine mahkeme, dispeççiden, dispeç ile istemleri ispatlayan belgeleri ister; bu
belgelerin tamamlanmasýna gerek görülürse, ibrazýný onlarý elinde bulunduranlara emreder.

(4) Ýlgililerin hepsi duruþmaya çaðrýlýr. Çaðrýda, dispeç ile istemleri ispatlayan belgelerin mah-
keme kaleminde incelenebileceði ve çaðrýlanýn daha önce de dispeçe karþý mahkemede itirazda bu-
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lunabileceði, belirli günde gelmediði takdirde dispeçe onay vermiþ sayýlacaðý yazýlýr. Çaðrýnýn du-
ruþma gününden en az onbeþ gün önce ilgililere teblið edilmesi gerekir.

(5) Dispeç raporuna itirazýn, en geç ilk celsede, hiçbir tereddüde yer býrakmayacak þekilde açýk
ve etraflý olarak yapýlmasý zorunludur. Haklý sebepler dolayýsýyla bu mümkün olmazsa, hâkim ilgi-
liye itirazýný bildirmek üzere bir defalýk uygun bir süre verir. Ýlk oturumda veya en geç hâkim tara-
fýndan verilecek süre içinde gereði gibi açýk ve ayrýntýlý þekilde bildirilmemiþ olan itiraz yapýlma-
mýþ sayýlýr.

2. Dispeçin onaylanmasý
MADDE 1282 - (1) Belirlenen günde hazýr bulunanlarla duruþma yapýlýr. Dispeçe karþý duruþ-

mada veya daha önce bir itiraz yapýlmamýþ olduðu takdirde dispeç onaylanýr. Ýtiraz yapýlmýþsa ilgi-
liler dinlenir. Ýtirazýn yerinde olduðu görülür veya baþka surette bir anlaþmaya varýlýrsa dispeç bu-
na göre düzeltilerek onaylanýr.

(2) Ýtirazýn hemen karara baðlanmasý imkânýnýn bulunmamasý hâlinde, dispeç raporunun itira-
zýn kapsamý dýþýnda kalan kýsýmlarý, ayrý bir kararla onaylanýr ve itiraz edilen kýsým hakkýnda du-
ruþmaya devam olunur.

3. Uygulanacak usul hükümleri
MADDE 1283 - (1) 1281 ve 1282 nci maddeler hükümleri saklý kalmak kaydýyla, dispeçin

onaylanmasýnda ve itirazlarýn incelenmesinde basit yargýlama usulü hükümleri uygulanýr.
4. Dispeç raporunun onaylanmasý hakkýndaki kararýn hükmü
MADDE 1284 - (1) Dispeç raporunun onaylanmasý hakkýndaki kararýn kesinleþmesiyle bu ka-

rar, raporda gösterilen alacaklarýn ödetilmesi için verilmiþ bir ilâm niteliðini kazanýr. Þu kadar ki,
itiraza uðramamýþ bir raporun onaylanmasý kararý kesinleþmeden önce de bu niteliðe sahiptir.

(2) Raporun onayýna ait ilâm, onay istemi üzerine yapýlan duruþmaya usulüne göre çaðrýlmýþ
olmayan ilgililer aleyhine hiçbir sonuç doðurmaz.

D) Zamanaþýmý
MADDE 1285 - (1) Müþterek avarya garame payý alacaklarý bir yýlda zamanaþýmýna uðrar.
(2) Zamanaþýmý, geminin 1279 uncu maddede belirtilen yere vardýðý tarihten itibaren iþlemeye

baþlar.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Çatma
A) Uygulama alaný
MADDE 1286 - (1) Bu Bölüm hükümleri, iki veya daha çok geminin çarpýþmasý “çatma” sonu-

cu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya eþyaya verilen zararýn tazmini hakkýnda uygulanýr.
(2) Geminin, bir manevrayý yapmak veya yapmamak yahut seyir kurallarýna uymamak suretiy-

le baþka bir gemiye veya gemide bulunan insanlara veya eþyaya çatma olmaksýzýn zarar vermesi
hâlinde de, çatma hakkýndaki hükümler uygulanýr.

B) Kusursuz çatma
MADDE 1287 - (1) Çatma, umulmayan bir hâl veya mücbir sebep yüzünden meydana gelmiþ

veya neden ileri geldiði anlaþýlamamýþsa, çarpýþan gemilerin veya gemilerde bulunan insanlarýn ya-
hut eþyanýn çatma yüzünden uðradýklarý zarara, o zarara uðrayan kiþi katlanýr.



---- 1253 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(2) Birinci fýkrada sayýlan hâller gemilerin hepsi veya onlardan biri, kaza anýnda demirdeyken
meydana gelirse birinci fýkra hükmü uygulanýr.

C) Kusurlu çatma
I- Bir tarafýn kusuru
MADDE 1288 - (1) Çatma, gemilerden birinin donatanýnýn veya gemi adamlarýnýn kusurun-

dan ileri gelmiþse, zararý o geminin donataný tazmin etmek zorundadýr.

II- Ortak kusur
1. Eþya zararý
MADDE 1289 - (1) Çatma, çarpýþan gemilerin donatanlarýnýn veya gemi adamlarýnýn kusurla-

rýndan ileri gelmiþse, bu gemilerin donatanlarý, çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan eþ-
yanýn uðradýklarý zarardan kusurlarýnýn aðýrlýðý oranýnda sorumludur. Bununla beraber, duruma gö-
re, bu oranýn saptanmasý mümkün olmaz veya taraflarýn ayný derecede kusurlu olduðu ortaya çýkar-
sa, taraflar eþit oranda sorumlu tutulurlar. Bu tazminat istemleri bakýmýndan, donatanlarýn üçüncü
kiþilere karþý olan sorumluluðu müteselsil deðildir.

(2) Çatma, gemi adamlarýnýn geminin sevkine veya baþkaca teknik yönetimine ait bir hareke-
tinin sonucu olduðu takdirde, donatan, kendi gemisinde taþýnan yükün ilgililerine karþý 1062 nci
maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi ve 1180 inci maddenin birinci fýkrasýnýn birinci cümlesi
hükümleri uyarýnca sorumlu olmaz. Bu sorumsuzluk hâli sebebiyle kendi donatanýndan tazminat el-
de edemeyen yük ilgilisi, söz konusu zarar için diðer kusurlu donatanlarýn birinden yabancý bir hu-
kuka göre tazminat alýrsa, bu ödemeyi yapan donatanýn fazladan ödemek zorunda kaldýðý kýsým için
sorumsuzluk hâlinden yararlanan donatana rücu etmesi hâlinde, kendisine rücu edilen donatan, o
yük ilgilisine ayný oranda rücu hakkýna sahiptir.

2. Bedensel zarar
MADDE 1290 - (1) Çatma, çarpýþan gemilerin donatanlarýnýn veya gemi adamlarýnýn kusurla-

rýndan ileri gelmiþse, bu gemilerin donatanlarý, gemilerde bulunan kiþilerin çatma yüzünden ölü-
münden veya yaralanmasýndan yahut saðlýðýnýn bozulmasýndan doðan zararlardan müteselsilen so-
rumludur. Bununla beraber, duruma göre bu oranýn tespiti mümkün olmaz veya taraflarýn ayný de-
recede kusurlu olduðu ortaya çýkarsa, taraflar eþit oranda sorumlu olurlar.

(2) Donatanlarýn birbirine rücuunda, her donatan, kusurunun aðýrlýðý oranýnda sorumludur.

III. Kýlavuzun kusuru
MADDE 1291 - (1) Gemi, zorunlu danýþman kýlavuz veya isteðe baðlý kýlavuz tarafýndan sevk

edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan geminin donataný sorumludur.

(2) Gemi zorunlu sevk kýlavuzu tarafýndan sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatma-
dan geminin donataný sorumlu deðildir.

D) Dava öncesi delil tespiti
MADDE 1292 - (1) Dava öncesi yaptýrýlacak delil tespitlerinde, çatmanýn meydana geldiði

yerde deniz ticareti iþlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bulunmadýðý takdirde asli-
ye ticaret mahkemesi, o da yoksa ticaret davalarýna bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi yet-
kilidir.

(2) Çatmaya karýþan her geminin kaptaný veya onun temsilcisine tespit yapýlacaðý bildirilir.
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(3) Tespit raporunda, çatmaya karýþan gemilerin kusur oranlarý belirtilmez.
E) Þekil þartý yokluðu
MADDE 1293 - (1) Çatma sonucu uðranýlan zararýn tazmini için açýlacak davalar öncesinde

bir ihtar düzenlenmesine veya baþkaca bir þekil þartýnýn yerine getirilmesine gerek yoktur.
F) Karine yokluðu
MADDE 1294 - (1) Çatmada kusurun saptanmasýnda herhangi bir karine dikkate alýnmaz.
G) Kaptanýn yardým görevi ve yerine getirilmemesinden donatanýn sorumsuzluðu
MADDE 1295 - (1) Bir çatmadan sonra her geminin kaptaný, kendi gemisini, gemi adamlarý-

ný ve yolcularýný ciddi bir tehlikeye atmadan mümkün olmasý þartýyla, diðer gemiye, gemi adamla-
rýna ve yolculara yardýmla yükümlüdür.

(2) Ayrýca kaptan, mümkünse, diðer gemiye kendi gemisinin adýný, baðlama limanýný, geldiði
ve gideceði limanlarý bildirmekle yükümlüdür.

(3) Kaptanýn, sadece bu maddede öngörülen yükümlülüðünü ihlâl etmesinden dolayý donatan
sorumlu olmaz.

H) Saklý tutulan hükümler
MADDE 1296 - (1) Donatanýn sorumluluðunun sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin hükümler saklýdýr.

Bu Bölümde yer alan hükümler, taþýma sözleþmelerinden ve diðer her türlü sözleþmelerden doðan
borçlarý etkilemez.

Ý) Zamanaþýmý
MADDE 1297 - (1) Çatmaya dayanan her türlü tazminat istemi, çatmanýn meydana geldiði

günden baþlayarak iki yýlda zamanaþýmýna uðrar.
(2) 1289 uncu maddenin ikinci fýkrasýnýn ikinci cümlesine veya 1290 ýncý maddenin ikinci fýk-

rasýna göre, donatanlarýn birbirine karþý olan rücu haklarý, ödemenin yapýldýðý tarihten baþlayarak
bir yýl içinde zamanaþýmýna uðrar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurtarma

A) Eþya kurtarma
I- Kurtarma faaliyeti
MADDE 1298 - (1) Seyrüsefere elveriþli sularda tehlikeye uðramýþ bulunan su aracý veya di-

ðer eþyanýn kurtarýlmasý için yapýlan her fiil veya hareket kurtarma faaliyeti oluþturur ve onun hak-
kýnda bu Bölüm hükümleri uygulanýr.

(2) “Su aracý” teriminin kapsamýna, her türlü gemi ve seyrüsefere elveriþli yapý girer; “eþya”
terimi ise, kýyýya sürekli ve iradî olarak sabitlenmiþ olmayan her türlü þey ile hak kazanýlmýþ olma-
yan navlun alacaðýný ifade eder.

(3) “Eþya” terimine,
a) Deniz yataklarýndaki mineral kaynaklarýn keþfi, çýkartýlmasý veya iþlenmesi amacýyla kulla-

nýldýklarý sürece sabit veya yüzer platformlar ile açýk deniz sondaj birimleri,
b) Deniz yataðýnda bulunan prehistorik, arkeolojik veya tarihi deðeri olan kültür eserleri

girmez.
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(4) “Kurtarma faaliyeti” terimine,
a) Su aracýnýn malikinin veya kaptanýnýn yahut araçta bulunmayan ve bulunmuþ olmayan eþ-

yanýn malikinin açýk ve makul olarak karþý koymasýna raðmen yürütülen faaliyetler,
b) Tehlike altýnda bulunan araçta çalýþtýrýlan kiþiler tarafýndan yürütülen faaliyetler,
c) Tehlike doðmadan önce kurulmuþ bir sözleþmenin ifasý amacýyla yapýlan veya yapýlmasý ge-

reken hizmetler
girmez.
II- Diðer hâller
MADDE 1299 - (1) Bu Bölüm hükümleri;
a) Kurtaranýn, mevzuat gereðince kurtarma yükümlüðünün bulunmasý,
b) Kurtarma faaliyetinde bulunan aracýn, kurtarýlan araçla ayný malike ait olmasý,
hâllerinde de uygulanýr.
III- Kurtarma sözleþmesi
1. Sözleþme yapma yetkisi
MADDE 1300 - (1) Kaptan, aracýn kurtarýlmasý için malik adýna kurtarma sözleþmesi yapma-

ya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamýna, yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaþtýrmak da girer.
(2) Aracýn maliki ve kaptaný, araçta bulunan þeylerin malikleri adýna kurtarma sözleþmesi yap-

maya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamýna, yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaþtýrmak da girer.
2. Sözleþmenin uyarlanmasý veya iptali
MADDE 1301 - (1) Kurtarma sözleþmesi, yanlýþ yönlendirme veya tehlikenin etkisi altýnda ya-

pýlmýþ ve kabul edilen þartlar hak ve nasafet ilkelerine aykýrý bulunmuþ yahut kurtarma ücreti, ya-
pýlan hizmetlerle aþýrý derecede oransýz bulunmuþsa, istem üzerine sözleþme mahkeme tarafýndan
mevcut þartlara uyarlanabilir yahut iptal olunabilir.

3. Emredici hükümler
MADDE 1302 - (1) Bu Bölüm hükümleri, bir kurtarma sözleþmesi ile açýkça veya zýmnen de-

ðiþtirilebilir.
(2) Kurtarma sözleþmesinin uyarlanmasý veya iptali hakkýndaki hükümler ile, çevre zararýnýn

önlenmesi ve sýnýrlandýrýlmasý için gerekli özeni gösterme yükümlülüðüne iliþkin düzenlemeler söz-
leþmeyle deðiþtirilemez.

IV- Taraflarýn yükümlülükleri
MADDE 1303 - (1) Kurtaran, tehlike altýndaki aracýn veya diðer eþyanýn malikine karþý;
a) Kurtarma faaliyetini gerekli özenle yerine getirmekle,
b) Bu yükümlülüðünü yerine getirirken, çevre zararýnýn önlenmesi ve sýnýrlandýrýlmasý için ge-

rekli olan özeni göstermekle,
c) Hâlin gereðine göre makul bir hareket tarzý sayýlabileceði ölçüde baþka kurtaranlardan yar-

dým istemekle,
d) Ýstemin makul olmadýðý anlaþýldýðý takdirde, alacaðý kurtarma ücretinin miktarýný deðiþtir-

memek kaydýyla, tehlike altýndaki aracýn maliki veya kaptaný ya da eþyanýn maliki tarafýndan ma-
kul olarak istenmesi hâlinde baþka kurtaranlarýn müdahalesini kabul etmekle,

yükümlüdür.
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(2) Tehlike altýndaki aracýn maliki ve kaptaný veya diðer eþyanýn maliki, kurtarana karþý;

a) Kurtarma faaliyeti sýrasýnda, kurtaranla her bakýmdan iþbirliði yapmakla,

b) Bu yükümlülüðü yerine getirirken, çevre zararýnýn önlenmesi ve sýnýrlandýrýlmasý için gerek-
li özeni göstermekle,

c) Kurtaran makul bir istemde bulunduðunda, emniyet altýna alýnmýþ olan aracý veya diðer eþ-
yayý, teslim almakla,

yükümlüdür.

(3) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasýnda “çevre zararý”; kirlenme, bulaþma, yangýn, patla-
ma veya benzeri önemli olaylarýn, kýyý sularýnda ve ona bitiþik bölgelerde insan saðlýðýna veya de-
niz canlýlarýna ya da kaynaklarýna verdiði aðýr maddî zararý ifade eder.

V- Kurtaranýn haklarý
1. Kurtarma ücreti
a) Ýlkeler
MADDE 1304 - (1) Faydalý bir sonuç vermiþ olan her türlü kurtarma faaliyeti, kurtarma ücre-

ti istemine hak kazandýrýr.

(2) Bu Bölümde aksi yazýlý olmadýkça, faydalý sonuç vermeyen kurtarma faaliyeti için kurtar-
ma ücretini isteme hakký doðmaz.

(3) Kurtarma ücreti, kurtarýlan eþyanýn kurtarýlma sonrasýndaki deðerini geçemez. Bu kuralýn
uygulanmasýnda, ödenmesi gerekebilecek faiz ve yargýlama giderleri dikkate alýnmaz.

b) Ücretin belirlenmesi
MADDE 1305 - (1) Kurtarma ücreti taraflarca belirlenmemiþse veya kararlaþtýrýlan ücretin

1301 inci maddeye göre mahkeme tarafýndan mevcut þartlara uyarlanmasý istenmiþse, ücret, kurtar-
ma faaliyetini özendirecek bir anlayýþla, sýralama dikkate alýnmaksýzýn aþaðýdaki kýstaslar gözetile-
rek belirlenir:

a) Aracýn ve diðer eþyanýn kurtarýldýktan sonraki deðeri,

b) Çevre zararýnýn önlenmesi veya sýnýrlandýrýlmasý için kurtaranýn gösterdiði çaba ve beceri,

c) Kurtaran tarafýndan elde edilen baþarýnýn derecesi,

d) Kurtarýlan aracýn ve içindeki insanlarýn ve eþyanýn karþýlaþtýklarý tehlike ile kurtarmaya ka-
týlmýþ olanlarýn kendileri ve araçlarý için göze aldýklarý tehlikenin niteliði ve büyüklüðü,

e) Aracýn, diðer eþyanýn ve insan hayatýnýn kurtarýlmasý için kurtaranýn gösterdiði çaba ve be-
ceri,

f) Kurtaranýn harcadýðý zaman, yaptýðý giderler ve uðradýðý zarar,

g) Kurtaranýn yüklendiði sorumluluk rizikosu ve kurtaran ile teçhizatýnýn uðradýðý diðer riziko-
lar,

h) Verilen hizmetlerin ne kadar çabuk saðlandýðý,

i) Kurtarma faaliyetine ayrýlmýþ araçlarýn ve diðer teçhizatýn kullanýma hazýr bulundurulmuþ ve
fiilen kullanýlmýþ olmasý,

j) Kurtaranýn teçhizatýnýn, kurtarmaya hazýr olmasý, etkinliði ile deðeri.
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(2) Resmî kurumlarýn giderleri ve harçlarý ile kurtarýlan þeyler için ödenmesi gereken gümrük
resimleri ve diðer resimlerle bu þeylerin saklanmasý, korunmasý, deðerlerinin biçilmesi ve satýlma-
sý amaçlarýyla yapýlan giderler, kurtarma ücretine girmez.

(3) Kurtarma ücreti para olarak saptanýr. Aksi kararlaþtýrýlmadýkça ücret, kurtarýlan þeylerin de-
ðerlerinin bir yüzdesi olarak belirlenemez.

c) Borçlular

MADDE 1306 - (1) Kurtarma ücretinin borçlularý, kurtarýlan aracýn ve diðer eþyanýn kurtarma
faaliyetinin tamamlandýðý andaki malikleridir.

(2) Kurtarma ücreti, kurtarýlan aracýn maliki ve diðer eþyanýn malikleri arasýnda kurtarýlan de-
ðerler oranýnda paylaþýlýr. Kurtarma ücretinin borçlularý arasýnda teselsül yoktur.

d) Gönderilenin sorumluluðu

MADDE 1307 - (1) Gönderilen, eþyayý teslim alýrken onlar için kurtarma ücreti ödeneceðini
biliyor ise, eþya teslim edilmiþ olmasaydý, bunlarýn paraya çevrilmesi hâlinde ücret ne oranda öde-
necek idiyse o oranda ücret alacaklýlarýna karþý þahsen sorumlu tutulur.

(2) Teslim edilen eþyayla birlikte baþka þeyler de kurtarýlmýþ olursa, gönderilenin sorumlulu-
ðu, giderlerin bütün þeyler arasýnda pay edilmesi hâlinde teslim edilen eþyaya düþecek miktarý ge-
çemez.

e) Ücretin paylaþtýrýlmasý

aa) Tek ücret

MADDE 1308 - (1) Kurtarma faaliyetine sebep olan tehlikenin baþladýðý andan 1303 üncü
maddenin ikinci fýkrasýnýn (c) bendi uyarýnca eþyanýn geri verilmesinin istendiði ana kadar yapýlan
her türlü kurtarma faaliyeti için tek ücret belirlenir. Bu faaliyetlere katýldýðý için kurtarma ücretin-
den pay isteyen herkes, payýný, bu toplam ücretin içinden alýr.

(2) Kurtarma ücretinden pay alýnmasý için birden çok dava açýlýrsa, davalar, tekel sahibi kurta-
ranýn, yoksa kurtarma sözleþmesini yapmýþ olan kurtaranýn, o da yoksa en fazla kurtarma gemisi ile,
yoksa en fazla teçhizatý ile katýlmýþ olan kurtaranýn açtýðý dava dosyasý ile birleþtirilir. Bu dava ha-
kem önünde görülüyorsa, dosyalarýn tümü, bir mahkemede açýlan ilk dava ile birleþtirilir ve mah-
keme, hakem önünde açýlan davada kurtarma ücretinin kesin hükümle belirlenmesini bekletici so-
run yapar. Davaya bakan mahkeme, ayný dava içinde, ücretin nasýl paylaþtýrýlacaðýna da karar verir.

bb) Birden çok kurtaran arasýnda

MADDE 1309 - (1) Kurtarma ücreti birden çok kurtaran arasýnda 1305 inci maddedeki kýstas-
lar dikkate alýnarak kurtarma faaliyetine katýldýklarý oranda paylaþtýrýlýr.

cc) Gemi adamlarýna ve kurtaranýn diðer adamlarýna verilecek pay

MADDE 1310 - (1) Bir araç veya diðer eþya, bir baþka gemi tarafýndan kurtarýlýrsa, kurtaran
geminin donataný, alacaðý kurtarma ücretinden, kurtarma yüzünden geminin uðradýðý zararla yapý-
lan giderleri ayýrdýktan sonra, kurtaran geminin kaptanýna ve diðer gemi adamlarýna 1305 inci mad-
denin birinci fýkrasýnda öngörülen kýstaslarý dikkate alarak pay verir.

(2) Donatan, kurtarma faaliyeti biter bitmez, kaptanýn ve diðer gemi adamlarýnýn payýný göste-
ren bir cetvel hazýrlar ve bu cetveli onlara yazýlý olarak bildirir.
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(3) Pay cetveline karþý, cetvelin bildirilmesinden sonra Türkiye’de ilk varýlan yerdeki mahke-
mede o yere varma tarihinden itibaren onbeþ gün içinde itiraz edilebilir.

(4) Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra, pay cetveli aynen veya gereðinde deðiþtirilerek
onaylanýr. Bu karar kesindir.

(5) Kurtarma faaliyetinin bu amaca tahsis edilmiþ olan gemi veya römorkör tarafýndan yapýl-
masý hâlinde de, birinci ilâ dördüncü fýkralar hükümleri uygulanmaz. Kurtarma amacýna tahsis edil-
miþ gemi veya römorkörde görevli gemi adamlarý ve diðer kiþiler, kurtarýlan eþyanýn maliklerinden
de kurtarma ücreti veya payý isteyemez.

(6) Kurtarma, gemi olmayan bir araçtan yapýlmýþsa, kurtarma ücreti, kurtaran ile onun adam-
larý arasýnda sözleþmeye göre, sözleþme yoksa kýyas yoluyla 1305 inci maddedeki kýstaslar dikkate
alýnarak paylaþtýrýlýr.

f) Ücretten mahrumiyet

MADDE 1311 - (1) Kurtaran, kurtarma faaliyetini kendi kusuruyla zorunlu kýlmýþ veya daha
da güçleþtirmiþ yahut hileli davranýþ sayýlan ya da dürüstlüðe sýðmayan diðer hareketlerde bulun-
muþ ise, kurtarma ücretinden tamamen veya kýsmen mahrum býrakýlabilir.

2. Özel tazminat

MADDE 1312 - (1) Bir kurtaran, çevre zararý tehdidi oluþturan bir araç veya onun içindeki eþ-
ya için kurtarma faaliyetinde bulunmuþ, ancak bu madde uyarýnca hesaplanacak özel tazminata en
azýndan denk bir kurtarma ücretine 1305 inci madde uyarýnca hak kazanmamýþsa, kurtarma faaliye-
ti için bu madde kapsamýnda yapmýþ olduðu giderleri özel tazminat olarak malikten isteyebilir. Özel
tazminata hükmedebilmek için mahkemenin veya hakem kurulunun, 1305 inci maddeye göre belir-
lenecek kurtarma ücretini, kurtarýlan þeylerin en yüksek deðerine kadar yükseltmiþ olmasý gerek-
mez.

(2) Kurtaran, birinci fýkranýn birinci cümlesinde belirtilen þartlar altýnda, kurtarma faaliyeti ile
çevre zararýný önlemiþ veya sýnýrlandýrmýþ ise, malik tarafýndan birinci fýkra uyarýnca kurtarana öde-
necek özel tazminat, kurtaranýn yaptýðý giderlerin en çok yüzde otuzuna kadar artýrýlabilir. Mahke-
me veya hakem kurulu, 1305 inci maddenin birinci fýkrasýndaki kýstaslarý da göz önünde bulundu-
rarak hak ve nasafet kurallarýna uygun olduðuna karar verirse, özel tazminatýn miktarýný daha da ar-
týrabilir; þu kadar ki, yapýlacak artýrým, hiçbir hâlde kurtaranýn giderlerinin yüzde yüzünü geçemez.

(3) Birinci ve ikinci fýkralarýn uygulanmasýnda “kurtaranýn giderleri”, kurtarma faaliyeti sýra-
sýnda kurtaran tarafýndan yapýlmýþ makul harcamalarý ve kurtarma faaliyetinde fiilen kullanýlan ve
kullanýlmasý makul olan teçhizat ve personel için, 1305 inci maddenin birinci fýkrasýnýn (h), (i) ve
(j) bentlerindeki kýstaslar gözetilerek belirlenecek uygun bir tutarý ifade eder.

(4) Bu maddeye göre hesaplanacak özel tazminatýn toplamý, kurtaranýn 1305 inci madde uya-
rýnca alabileceði kurtarma ücretini aþtýðý takdirde ve oranda ödenir.

(5) Kurtaran, ihmâli nedeniyle çevre zararýný önleyememiþ veya sýnýrlandýramamýþ ise, bu
maddede belirtilen tazminattan tamamen veya kýsmen mahrum býrakýlabilir.

(6) Bu madde hükümleri, donatanýn rücu haklarýna halel getirmez.

(7) Bu madde uyarýnca yapýlacak ödemeler, müþterek avarya paylaþtýrmasýna girmez.
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3. Faiz
MADDE 1313 - (1) Kurtaranýn bu Bölümde düzenlenen alacaklarýna, kurtarýlan þeylerin 1303

üncü maddenin ikinci fýkrasýnýn (c) bendi uyarýnca teslim alýnmalarý gereken tarihten ve eþya tes-
lim edilemiyorsa özel tazminat bakýmýndan kurtarma faaliyetinin sonuçlandýðý tarihten baþlayarak
faiz yürütülür. Faizle ilgili diðer hususlarda genel hükümler uygulanýr.

4. Ödeme zamaný ve teminat
MADDE 1314 - (1) Kurtarýlan þeyler 1303 üncü maddenin ikinci fýkrasýnýn (c) bendi uyarýn-

ca teslim alýnýrken, borçlular, kurtaranýn bu Bölümde düzenlenen alacaklarýndan kendi paylarýna
düþen paralarý ödemek veya kurtaranýn istemi üzerine bu paralar için faizi ve yargýlama giderlerini
de kapsayacak þekilde teminat göstermek zorundadýr.

5. Rehin haklarý
MADDE 1315 - (1) Kurtarma ücreti alacaklarýndan dolayý kurtaran, kurtarýlan gemi üzerinde

gemi alacaklýsý hakkýný ve kurtarýlan diðer eþya üzerinde Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 ün-
cü maddeleri uyarýnca hapis hakkýný haizdir.

(2) Kurtarýlan aracýn maliki, kurtarýlan eþyanýn malikinin kendi borcu, faizi ve giderleri için ye-
terli teminat vermesi hususunda elinden gelen her türlü çabayý göstermekle yükümlüdür.

(3) Kurtarýlan araç ve diðer eþya, kurtaranýn rýzasý olmaksýzýn, kurtarma faaliyetinin tamamlan-
masýndan sonra ilk olarak varýlan liman veya yerden, kurtaranýn alacaklarý için yeterli teminat gös-
terilinceye kadar uzaklaþtýrýlamaz.

6. Avans
MADDE 1316 - (1) Kurtaranýn alacaklarý hakkýnda karar vermeye yetkili olan mahkeme veya

hakem kurulu, kurtarana bir ara kararý ile durumun gereklerine göre uygun bir miktar avans öden-
mesine karar verebilir. Kurtaranýn avansý alabilmesi, teminat göstermesine baðlanabilir. Avans
ödenmesi hâlinde, 1314 üncü maddede düzenlenen teminat miktarý da bu oranda indirilir.

B) Ýnsan kurtarma
I- Kaptanýn yükümlülüðü
MADDE 1317 - (1) Her kaptan, aracýný ve araçta bulunan kiþileri, ciddi bir tehlikeyle karþý kar-

þýya býrakmadan, denizde kaybolma tehlikesi altýnda bulunan her insana yardým etmek zorundadýr.

(2) Aracýn maliki, kaptanýn sadece bu yükümlülüðünü ihlâl etmesinden dolayý sorumlu olmaz.

II- Ücret
MADDE 1318 - (1) Kurtarýlan kiþilerin kurtarma ücreti ödeme borcu yoktur.
(2) Kurtarmayý gerektiren kaza sýrasýnda, sadece insan kurtarmýþ olan bir kurtaran, aracýn veya

diðer eþyanýn kurtarýlmasý veya çevre zararýnýn önlenmesi veya sýnýrlandýrýlmasý için faaliyet göster-
miþ olan kurtarana takdir edilen ücret ve özel tazminattan uygun bir pay istemeye hak kazanýr.

C) Zamanaþýmý
MADDE 1319 - (1) Bir sözleþmeye dayanýp dayanmadýðýna bakýlmaksýzýn, kurtarma faaliye-

ti ile enkazýn kaldýrýlmasýndan doðan bütün alacaklar iki yýlda zamanaþýmýna uðrar.

(2) Bu süre kurtarma faaliyetinin sona erdiði tarihten ve enkazýn kaldýrýlmasý giderlerinden do-
ðan alacaklar için enkaz kaldýrma iþinin tamamlandýðý tarihten itibaren iþlemeye baþlar.
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(3) Kendisine karþý istemde bulunulan kiþi, zamanaþýmý süresi içinde istemde bulunana yapa-
caðý bir beyanla bu süreyi bir veya birden çok kez uzatabilir.

ALTINCI KISIM

Gemi Alacaklarý

A) Gemi alacaklýsý hakký veren alacaklar

MADDE 1320 - (1) Geminin malikine, kiracýsýna, yöneticisine veya iþletenine karþý doðmuþ
olan aþaðýdaki alacaklar sahiplerine “gemi alacaklýsý hakký” verir:

a) Ülkelerine getirilme giderleri ve onlar adýna ödenmesi gereken sosyal sigorta katýlma pay-
larý da içinde olmak üzere, gemi adamlarýna, gemide çalýþtýrýlmakta olmalarý dolayýsýyla ödenecek
ücretlere ve diðer tutarlara iliþkin istem haklarý;

b) Geminin iþletilmesi ile doðrudan doðruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can
kaybý veya diðer bedensel zararlardan doðan alacaklar;

c) Kurtarma ücreti;

d) Liman, kanal, diðer su yollarý, karantina ve kýlavuzluk için ödenecek resimler;

e) Gemide taþýnan eþya, konteynerler ve yolcularýn eþyalarýna gelecek olan zýya veya hasar dý-
þýnda, geminin iþletilmesinin sebep olduðu maddî zýya veya hasardan doðan ve haksýz fiile dayanan
alacaklar;

f) Müþterek avarya garame payý alacaklarý.

(2) Birinci fýkranýn (b) ve (e) bentlerinde yazýlý alacaklar;

a) Deniz yolu ile petrol veya diðer tehlikeli ya da zararlý maddelerin taþýnmasý ile baðlantýlý ola-
rak ortaya çýkýp da milletlerarasý sözleþmelere yahut millî mevzuata göre kusursuz sorumluluk ve
zorunlu sigorta ile ya da diðer yollardan teminat altýna alýnmasý öngörülen zararlarýn;

b) Radyoaktif maddelerden veya radyoaktif maddelerin zehirli ya da patlayýcý maddeler veya
nükleer yakýt yahut radyoaktif ürünler ya da atýklardan oluþan diðer tehlikeli maddeler ile bileþimin-
den kaynaklanan zararlarýn,

sonucunu oluþturduklarý veya bu zararlardan doðduklarý takdirde, sahiplerine gemi alacaklýsý
hakký vermezler.

B) Gemi alacaðýnýn verdiði kanunî rehin hakký

I- Kapsamý

MADDE 1321 - (1) Gemi alacaðý, sahibine, gemi ve eklentisi üzerinde kanunî rehin hakký verir.

(2) Gemi malikinin mülkiyetinde bulunmayan eklentiler rehnin kapsamýna girmez. Bir sigorta
sözleþmesine göre donatana ödenecek sigorta tazminatý rehnin kapsamýnda deðildir.

(3) Rehin, geminin zýyaý veya hasara uðramasýndan dolayý donatanýn üçüncü kiþilere karþý sahip
olduðu tazminat istemini de kapsar. Müþterek avarya hâllerinde feda edilen veya hasara uðrayan þey-
ler için verilen tazminat, gemi alacaklýlarý için, tazminatýn karþýlýk olduðu þeyler yerine geçer.

(4) Devlet, il, belediye ve diðer kamu tüzel kiþilerine ait olup, denizde menfaat saðlamak ama-
cýna tahsis edilmeyen veya fiilen böyle bir amaçla kullanýlmayan gemiler üzerinde kanunî rehin
hakký doðmaz. Þu kadar ki, bu tüzel kiþiler, gemi alacaklýlarýna karþý gemi ve eklentisinin, alacak-
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larýn doðduðu yolculuk sonundaki deðeri gemi alacaklýlarý arasýnda kanunî sýralarýna göre paylaþtý-
rýlmýþ olsa idi, alacaklýlara düþecek miktar ne idi ise, o alacaklýlara karþý o oranda öncelikle sorum-
lu olurlar.

(5) Gemi alacaðýnýn verdiði kanunî rehin hakký, gemiye zilyet olan herkese karþý ileri sürüle-
bilir.

II - Temin ettiði alacaklar
MADDE 1322 - (1) Gemi alacaklýlarýnýn rehin hakký ana parayý, faizi, takip ve yargýlama gi-

derlerini ayný surette temin eder.

(2) Gemi bir donatma iþtiraki tarafýndan iþletildiði takdirde gemi alacaklarýna, bir tek donata-
nýn mülkiyetindeymiþ gibi karþýlýk oluþturur.

III- Önceliði
MADDE 1323 - (1) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (e) bentlerinde yazýlý gemi ala-

caklýlarýnýn sahip olduðu kanunî rehin hakký, gemi üzerinde tescil edilmiþ veya edilmemiþ olan bü-
tün kanunî ve akdî rehin haklarýyla aynî yükümlülüklerden önce gelir.

(2) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (f) bendinde yazýlý gemi alacaklýlarýnýn haiz bulunduk-
larý kanunî rehin hakký, gemi üzerinde tescil edilmiþ veya edilmemiþ olan bütün kanunî ve akdî re-
hin haklarýyla aynî yükümlülüklerden sonra gelir.

(3) Karaya oturmuþ veya batmýþ bir geminin, seyrüsefer güvenliði veya deniz çevresinin ko-
runmasý amacýyla kamu kurumlarý tarafýndan kaldýrýlmasý hâlinde, bunun giderleri, bütün gemi ala-
caklarýndan önce ödenir.

IV- Sýrasý
MADDE 1324 - (1) Gemi alacaðýnýn hakkýnýn verdiði kanunî rehin haklarýnýn sýrasý, 1320 nci

maddede gemi alacaklýsý hakký verdiði açýklanan alacaklarýn sýrasýna göre belirlenir; þu kadar ki,
1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (f) bendinde sayýlan gemi alacaklýlarý hakkýnda 1323 üncü
maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.

(2) Yalnýz kurtarma ücreti alacaðýnýn verdiði kanunî rehin hakký, bu alacaðýn doðumuna sebe-
biyet veren faaliyetin yapýldýðý tarihten evvel gemi üzerinde doðmuþ olan bütün diðer rehin hakla-
rýndan önce gelir. Kurtarma ücreti alacaðýnýn verdiði kanunî rehin haklarýndan sonra doðanlar, ev-
vel doðanlardan önce gelir; bu hükmün uygulanmasýnda her bir kurtarma faaliyetinin sona erdiði ta-
rih esastýr.

(3) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde öngörülen gemi alacak-
larý kendi aralarýnda eþit hakka sahiptirler.

V- Devri ve intikali
MADDE 1325 - (1) Gemi alacaðýnýn devri veya intikali ile bu alacaðýn verdiði kanunî rehin

hakký da devredilmiþ veya intikal etmiþ olur.

VI- Düþmesi
MADDE 1326 - (1) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (e) bentlerinde sayýlan gemi

alacaklýlarýnýn sahip olduklarý rehin hakký, gemi alacaðýnýn doðduðu tarihten itibaren geçecek bir
yýlýn sonunda düþer; meðerki, bu sürenin geçmesinden evvel gemi ihtiyaten haczedilmiþ ve bunun
sonucunda cebrî icra yolu ile satýlmýþ olsun. Bu bir yýllýk süre;
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a) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde sayýlan alacaklar bakýmýndan, alacaklýnýn
gemiden ayrýlmasý tarihinde,

b) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (b) ilâ (e) bentlerinde sayýlan alacaklar bakýmýndan, ka-
nunî rehin hakkýyla teminat altýna alýnan alacaklarýn doðduðu tarihte,

iþlemeye baþlar.

(2) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (f) bendinde sayýlan gemi alacaklýlarýnýn sahip oldu-
ðu rehin hakký;

a) Geminin, zararýn tespitinin ve paylaþtýrýlmasýnýn yapýlacaðý varma yerine ve eðer gemi bu-
raya varmazsa yolculuðun bittiði limana vardýðý günden itibaren iþleyecek altý ay içinde; gemi cebrî
icra yoluyla satýþla sonuçlanacak þekilde ihtiyaten haczedilmemiþse altý ayýn geçmesiyle;

b) Geminin iyiniyetli bir üçüncü kiþiye satýlmasý hâlinde, alýcýnýn gemiyi, sicil yeri hukukuna
uygun olarak kendi adýna tescil ettirdiði günden itibaren iþleyecek altmýþ günün sonunda,

düþer. Bu sürelerin ikisi de iþlemeye baþlamýþsa, rehin hakký ilk sürenin dolmasýyla düþer.

(3) Geminin ihtiyatî haczinin hukuken caiz olmadýðý zaman aralýðý, bu sürelerin hesabýnda dik-
kate alýnmaz. Diðer sebeplerden sürenin durmasý veya kesilmesi söz konusu deðildir.

VII- Zamanaþýmý
MADDE 1327 - (1) Bu Kanundaki ve diðer kanunlardaki özel hükümler saklý kalmak kaydýy-

la, 1326 ncý maddede yazýlý süre, alacaklýnýn, borçluya yönelik kiþisel istem haklarýna da uygulanýr.

YEDÝNCÝ KISIM
Sorumluluðun Sýnýrlanmasý ve Petrol Kirliliði Zararýnýn Tazmini

A) Deniz alacaklarýna karþý sorumluluðun sýnýrlanmasý
I- Kural
MADDE 1328 - (1) Deniz alacaklarýndan doðan sorumluluk, 4/6/1980 tarihli ve 17007 sayýlý

Resmî Gazetede yayýmlanan 19/11/1976 tarihli Deniz Alacaklarýna Karþý Mesuliyetin Sýnýrlanmasý
Hakkýnda Milletlerarasý Sözleþme ile bu Sözleþmeyi deðiþtiren 2/5/1996 tarihli Protokol veya onun
yerine geçmek üzere hazýrlanarak Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan kabul edilen milletlerarasý söz-
leþmelere göre sýnýrlanabilir.

(2) 1976 tarihli Deniz Alacaklarýna Karþý Mesuliyetin Sýnýrlanmasý Hakkýnda Milletlerarasý
Sözleþmenin 20 ve 21 inci maddeleri ile 1996 tarihli Protokolün 8 inci maddesi uyarýnca yapýlacak
deðiþikliklerin, Türkiye Cumhuriyeti bakýmýndan yürürlüðe girdikleri tarihten baþlayarak, bu mad-
de, anýlan deðiþiklikleri de içine alacak þekilde uygulanýr.

(3) Bu Kýsýmda geçen “1976 tarihli sözleþme” ibaresi, “19/11/1976 tarihli Deniz Alacaklarýna
Karþý Mesuliyetin Sýnýrlanmasý Hakkýnda Milletlerarasý Sözleþme”yi, 2/2/1996 tarihli Protokolü ve
bu Sözleþmeye iliþkin deðiþikliklerden Türkiye Cumhuriyeti bakýmýndan yürürlüðe girmiþ olanlarý
topluca ifade eder.

II- Yabancýlýk unsuru taþýmayan hâller
MADDE 1329 - (1) 1328 inci madde, 20/5/1982 tarihli ve 2675 sayýlý Milletlerarasý Özel Hu-

kuk ve Usul Hukuku Hakkýnda Kanunun 1 inci maddesinin birinci fýkrasý anlamýnda yabancýlýk un-
suru taþýmayan hâllerde de uygulanýr.
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III- Uygulama alanýnýn geniþletilmesi
MADDE 1330 - (1) 1328 inci madde, aþaðýdaki hâllerde de uygulanýr:
a) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin birinci paragrafýnýn ikinci cümlesinde sayýlan

kiþiler, bir Türk mahkemesinde sorumluluklarýný sýnýrlamak istediklerinde;

b) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafýnýn (a) bendinde sayýlan gemi-
ler hakkýnda;

c) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafýnýn (b) bendinde sayýlan gemi-
ler hakkýnda, 1332 nci maddede öngörülen sýnýrlar dâhilinde;

d) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin dördüncü paragrafýnda sayýlan gemiler hakkýn-
da, 1333 üncü maddede öngörülen sýnýrlar dâhilinde.

(2) Alacaklý, birinci fýkranýn (a) bendinde söz konusu olan kiþinin ülkesinde sorumluluðun sý-
nýrlanmasýnýn caiz olmadýðýný ispat ederse, sorumluluk Türkiye’de sýnýrlanamaz. Alacaklý o kiþinin
ülkesinde 1976 tarihli Sözleþmeye göre daha yüksek bir sorumluluk sýnýrýnýn uygulandýðýný ispat
ederse, 1976 tarihli Sözleþme, o yüksek sýnýr esas alýnarak uygulanýr.

IV- Sözleþmenin uygulanmayacaðý alacaklar
MADDE 1331 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e)

bentleri ile 3 üncü maddesinde sayýlan alacaklara karþý sorumluluk sýnýrlandýrýlamaz.

V- Üçyüz tonilâtodan küçük gemiler
MADDE 1332 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafýnýn (b) ben-

dinde sayýlan gemiler için, ayný Sözleþmenin 6 ncý maddesinin birinci paragrafýnýn (b) bendi uya-
rýnca hesaplanacak sorumluluk sýnýrý 83.500 Özel Çekme Hakkýdýr. Diðer hâllerde, 1976 tarihli Söz-
leþmenin öngördüðü sorumluluk sýnýrlarý geçerlidir.

VI- Sondaj iþlemi gemileri
MADDE 1333 - (1) Sýnýrlamaya esas olan alacaðýn, geminin sondaj iþlemi için kullanýlmak

üzere sondaj yerinde bulunduðu sýrada doðmuþ olmasý þartýyla, 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci
maddesinin dördüncü paragrafýnda sayýlan gemiler hakkýnda aþaðýdaki sorumluluk sýnýrlarý uygula-
nýr:

a) 1976 tarihli Sözleþmenin 6 ncý maddesinin birinci paragrafýnýn (a) bendinde sayýlan alacak-
lar için 32.000.000 Özel Çekme Hakký.

b) 1976 tarihli Sözleþmenin 6 ncý maddesinin birinci paragrafýnýn (b) bendinde sayýlan alacak-
lar için 20.000.000 Özel Çekme Hakký.

VII- Öncelik
MADDE 1334 - (1) Ölüm ve yaralanmadan doðan alacaklarýn, 1976 tarihli Sözleþmenin 6 ncý

maddesinin ikinci paragrafý uyarýnca sahip olduklarý haklarýn ihlâl edilmemesi kaydýyla, ayný mad-
denin üçüncü paragrafýnda sayýlan alacaklar, birinci paragrafýnýn (b) bendinde yazýlý diðer alacak-
lara oranla önceliklidir.

(2) Bu öncelik, paylaþtýrmada aþaðýdaki sýra izlenerek gerçekleþtirilir:

a) 1976 tarihli Sözleþmenin 6 ncý maddesinin birinci paragrafýnýn (b) bendinde sayýlan alacak-
larla, ikinci paragrafýnda yazýlý alacaklarýn arasýndaki paylaþtýrma oraný belirlenir,
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b) Bu oranlara göre, ikinci paragrafta yazýlý alacaklara düþen paylar belirlenir,

c) Fondan, bu paylar ve üçüncü paragrafta sayýlan öncelikli alacaklar ödenir,

d) Bakiyeden, birinci paragrafýn (b) bendinde yazýlý diðer alacaklar ödenir,

e) Fon, ikinci paragrafta yazýlý alacaklara düþen paylarý ve üçüncü paragrafta yazýlý öncelikli
alacaklarý karþýlamaya yetmezse, fonun tamamý bu alacaklýlar arasýnda garameten paylaþtýrýlýr.

VIII - Fon kurmadan sorumluluðun sýnýrlanmasý

MADDE 1335 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 10 uncu maddesi uyarýnca, fon kurulmadan da
sorumluluðu sýnýrlama hakký ileri sürülebilir.

B) Petrol kirliliði zararý hakkýnda özel hükümler

I - Kural

MADDE 1336 - (1) 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan 27/11/1992
tarihli Petrol Kirliliðinden Doðan Zararýn Hukuki Sorumluluðu ile Ýlgili Uluslararasý Sözleþmenin
1 inci maddesinin altýncý paragrafýnda tanýmlanan “kirlenme zararý” hakkýnda bu Sözleþme ve
18/7/2001 tarihli ve 24466 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan 27/11/1992 tarihli Petrol Kirliliði Za-
rarýnýn Tazmini Ýçin Bir Uluslararasý Fonun Kurulmasý ile Ýlgili Uluslararasý Sözleþme hükümleri
uygulanýr. Bu Sözleþmelerin doðrudan veya bu Kanun uyarýnca uygulandýklarý hâllerde, mevzuatýn,
bu Sözleþmelerde düzenlenen hususlara iliþkin diðer hükümleri uygulanmaz.

(2) 27/11/1992 tarihli Petrol Kirliliðinden Doðan Zararýn Hukuki Sorumluluðu ile Ýlgili Ulus-
lararasý Sözleþmenin Nihai Maddelerinin 14 ve 15 inci maddeleri ile 27/11/1992 tarihli Petrol Kir-
liliði Zararýnýn Tazmini Ýçin Bir Uluslararasý Fonun Kurulmasý ile Ýlgili Uluslararasý Sözleþmenin
Nihai Maddelerinin 32 ve 33 üncü maddeleri uyarýnca yapýlacak deðiþikliklerin Türkiye Cumhuri-
yeti bakýmýndan yürürlüðe girdikleri tarihten baþlayarak, bu madde, anýlan deðiþiklikleri de içine
alacak þekilde uygulanýr.

(3) Bu Kýsýmda geçen;

a) “1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesi” ibaresi “27/11/1992 tarihli Petrol Kirliliðinden Doðan
Zararýn Hukuki Sorumluluðu ile Ýlgili Uluslararasý Sözleþme”yi ve bu Sözleþmeye iliþkin deðiþik-
liklerden Türkiye Cumhuriyeti bakýmýndan yürürlüðe girmiþ olanlarý,

b) “1992 tarihli Fon Sözleþmesi” ibaresi “27/11/1992 tarihli Petrol Kirliliði Zararýnýn Tazmini
Ýçin Bir Uluslararasý Fonun Kurulmasý ile Ýlgili Uluslararasý Sözleþme”yi ve bu Sözleþmeye iliþkin
deðiþikliklerden Türkiye Cumhuriyeti bakýmýndan yürürlüðe girmiþ olanlarý

topluca ifade eder.

II - Yabancýlýk unsuru taþýmayan hâller

MADDE 1337 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk ve Fon Sözleþmeleri, Milletlerarasý Özel Hukuk
ve Usul Hukuku Hakkýnda Kanunun 1 inci maddesinin birinci fýkrasý anlamýnda yabancýlýk unsuru
taþýmayan hâllerde de uygulanýr.

III - Uygulama alanýnýn geniþletilmesi
MADDE 1338 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin I inci maddesinin altýncý paragra-

fýnda tanýmlanan bir “kirlenme zararý”, ayný Sözleþmenin III üncü maddesinin dördüncü paragrafýn-
da sayýlan kiþilerden baþkalarýna karþý ileri sürülürse, bu kiþiler sorumluluklarýný, 1992 tarihli So-
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rumluluk Sözleþmesinin V inci maddesinin kýyasen uygulanmasý suretiyle sýnýrlayabilirler. Sorum-
luluk sýnýrýnýn hesabýnda, ayný Sözleþmenin I inci maddesinin altýncý paragrafýnda tanýmlanan ge-
minin tonajý esas alýnýr.

(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin I inci maddesinin altýncý paragrafýnýn (a) bendinde
tanýmlanan bir “kirlenme zararý”, ayný Sözleþmenin II nci maddesinin (a) bendinde belirlenen yer-
lerin dýþýnda meydana gelmiþse, sorumlu tutulan kiþi, sorumluluðunu, 1992 tarihli Sorumluluk Söz-
leþmesinin V inci maddesinin kýyasen uygulanmasý suretiyle sýnýrlayabilir.

(3) Birinci ve ikinci fýkra uyarýnca sorumlu tutulan kiþi, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesi-
nin VII nci maddesinin sekizinci paragrafýnda tanýmlanan türde bir sigorta yaptýrmýþsa, ayný Söz-
leþmenin VII nci ve VIII inci maddeleri kýyasen uygulanýr.

(4) Bu maddeye göre kurulan fon, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin doðrudan uygulan-
masý suretiyle kurulabilecek bir fondan baðýmsýzdýr.

IV - Davanýn ihbarý ve davaya müdahale

MADDE 1339 - (1) 1992 tarihli Fon Sözleþmesinin 7 nci maddesinin dördüncü ve altýncý pa-
ragraflarýna dayanarak “1992 Uluslararasý Petrol Kirliliðinden Doðan Zararlarýn Tazminat Fo-
nu”nun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 49 uncu maddesi uyarýnca ihbar üzerine veya ay-
ný Kanunun 53 üncü maddesi uyarýnca müdahale yoluyla davaya katýlmasý için, bu istemini içeren
bir dilekçeyi mahkemeye vermesi yeterlidir; ayrýca mahkemenin veya taraflarýn kabulü veya onayý
aranmaz.

V - Yabancý hukukun uygulanmasý

MADDE 1340 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin I inci maddesinin altýncý paragra-
fýnýn (a) bendinde tanýmlanan bir “kirlenme zararý”;

a) Ayný Sözleþmenin II nci maddesinin (a) bendinde belirlenen yerlerin dýþýnda meydana gel-
miþse,

b) Ayný Sözleþmeye taraf olan bir ülkenin bayraðýný taþýyan bir gemiden kaynaklanmýþsa,

c) Türkiye’de dava yoluyla ileri sürülmüþse,

Milletlerarasý Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkýnda Kanun uyarýnca uygulanacak yabancý
hukukun, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesine aykýrý olan hükümleri uygulanmaz. Böyle bir
hâlde, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesi doðrudan geçerli olur.

C) Sözleþmelere iliþkin ortak hükümler

I - Kýlavuzlar için sorumluluk sýnýrý

MADDE 1341 - (1) 1976 tarihli Sözleþmede belirlenen sorumluluk sýnýrlarý, kýlavuzlara doð-
rudan yöneltilen bütün istemler için toplam 1.500 Özel Çekme Hakkýdýr.

(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin III üncü maddesinin beþinci paragrafýna göre malik
tarafýndan kýlavuza yöneltilebilecek rücu istemlerinde sorumluluk sýnýrý toplam 1.500 Özel Çekme
Hakkýdýr.

(3) Bu maddenin uygulamasýnda kýlavuz terimi, gemide veya herhangi baþka bir yerden gemi-
ye kýlavuzluk hizmeti veren kiþiyi veya kiþileri ve bu kiþi veya kiþilerin fiillerinden sorumlu olan
bütün gerçek ve tüzel kiþileri kapsar.
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II - Kiþisel sorumlulukta fon kurulmasý

MADDE 1342 - (1) 1976 ve 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca sorumluluðunu sýnýrlama hak-
kýna sahip olan bir tüzel kiþinin veya adî þirketin yahut donatma iþtirakinin adýna fon kurulmazsa,
tüzel kiþinin veya adî þirketin yahut donatma iþtirakinin o borcundan ötürü þahsen sorumlu tutula-
bilecek her kiþi, fon kurarak sorumluluðunu sýnýrlayabilir. Fonun, toplam sorumluluk sýnýrý üzerin-
den kurulmasý þarttýr; fon kuran kiþinin, tüzel kiþideki veya adî þirketteki yahut donatma iþtirakin-
deki pay oraný dikkate alýnmaz. Bu madde uyarýnca kurulan bir fon, 1976 ve 1992 tarihli Sözleþme-
ler uyarýnca kurulmuþ bir fon hükmündedir.

III - Sýnýrlama hakkýný kaldýran kusur

MADDE 1343 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 4 üncü maddesinin ve 1992 tarihli Sorumluluk
Sözleþmesinin V inci maddesinin ikinci paragrafýnýn uygulanmasýnda, aþaðýdaki kiþilerin kusuru
dikkate alýnýr:

a) Gerçek kiþilerde, her bir gerçek kiþinin kusuru;

b) Tüzel kiþilerde, Türk Medenî Kanununun 50 nci maddesi uyarýnca eylem ve iþleriyle tüzel
kiþiyi borç altýna sokan organlarýn kusuru ve organý oluþturan kiþilerin kusurlarý;

c) Adî þirketlerde þirket ortaklarýn kusuru;

d) Donatma iþtirakinde, paydaþ donatanlarýn ve gemi müdürünün kusuru;

e) Yukarýda sayýlan kiþileri, genel veya özel bir yetkiye dayanarak temsil eden kiþilerin kusuru.

(2) Tüzel kiþinin, adî þirketin ve donatma iþtirakinin sýnýrlama hakkýnýn kalkmasýna kusuruyla
sebep olan kiþiler, kiþisel sorumluluklarýný sýnýrlayamaz.

IV - Kanunî halefiyet

MADDE 1344 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 12 nci maddesinin üçüncü paragrafýnda ve 1992
tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin V inci maddesinin altýncý paragrafýnda belirtilen ödemeleri yapan
kiþiler, kendisine ödeme yapýlan kiþinin haklarýna, yapýlan ödeme oranýnda halef olur.

V - Alacaklarýn teminatý

MADDE 1345 - (1) Bir alacaðýn, 1976 veya 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca kurulan fonla-
ra gireceði, fonun kurulduðu mahkeme tarafýndan kabul edildiði anda, o alacaða iliþkin bütün aynî
ve þahsî teminatlar sona erer. Bu aynî ve þahsî teminatlarýn, o alacaða saðladýðý öncelikler, fon pay-
laþtýrmasýnda dikkate alýnmaz.

VI - Diðer alacaklýlar

MADDE 1346 - (1) 1976 veya 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca kurulan fonlar, yalnýz, hak-
larýnda sýnýrlý sorumluluk ileri sürülebilecek olan alacaklarýn ödenmesinde kullanýlabilir. Fon kurul-
masý yoluyla sorumluluðunu sýnýrlayan kiþinin diðer alacaklýlarý, hiçbir þekilde bu fonlara baþvura-
maz. Fonlarýn paylaþtýrýlmasýndan sonra bir bakiye kalýrsa, fonu kuran kiþinin diðer alacaklýlarý, bu
bakiyeyi takip edebilir.

VII - Faiz

MADDE 1347 - (1) 1976 veya 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca sorumluluðun sýnýrlanmasý-
nýn mahkemece kabul edildiði durumlarda, fona giren alacaklarýn, Sözleþmelerde belirtilen sýnýrla-
rý aþan kýsmý için faiz iþletilemez.
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(2) Bu Kanun uyarýnca kurulan fonlarýn, paylaþtýrma sonuna kadar faiz getiren bir hesapta tu-
tulmasý zorunludur.

VIII - Görevli ve yetkili mahkeme

MADDE 1348 - (1) 1976 ve 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca fon kurulmasý konusunda gö-
revli mahkeme, deniz ticareti iþlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bu mahkemenin
bulunmadýðý yerlerde bu iþle görevlendirilmiþ asliye ticaret mahkemesi, o da yoksa, fonun miktarý-
na bakýlmaksýzýn, bu iþle görevlendirilmiþ asliye hukuk mahkemesidir.

(2) 1976 ve 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca fon kurulmasý konusunda, bir Türk Gemi Sicili-
ne kayýtlý olan gemilerde, o gemi sicilinin gözetimi altýnda tutulduðu mahkeme, sicile kayýtlý olma-
yan Türk gemilerinde malikin yerleþim yeri mahkemesi, yabancý gemilerde ise, deniz ticareti iþle-
rine bakmakla görevli Ýstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir.

IX - Yargýlama ve takip giderleri

MADDE 1349 - (1) Yargýlama ve takip giderleri için sorumluluk sýnýrlanamaz; bir fon kurul-
muþ olsa bile, davalý veya takip borçlusu, bu giderleri ayrýca ödemek zorundadýr.

SEKÝZÝNCÝ KISIM

Cebrî Ýcraya Ýliþkin Özel Hükümler

A) Uygulanacak hukuk

MADDE 1350 - (1) Bir geminin ihtiyaten veya icraen haczi, cebrî icra yoluyla satýþý ve mül-
kiyetin intikali de dâhil olmak üzere bu satýþýn sonuçlarý ve cebrî icraya iliþkin diðer bütün iþlem ve
tasarruflar, geminin bu iþlem ve tasarruflarýn yapýldýðý sýrada bulunduðu ülkenin hukukuna tâbidir.
Þu kadar ki, Türk bayraklý bir geminin yurt dýþýnda cebrî icra yoluyla satýþý hâlinde, artýrmayý ya-
pan kurum veya ilgililer tarafýndan, bu satýþtan en az otuz gün önce artýrmanýn;

a) Geminin kayýtlý olduðu Türk Gemi Siciline,

b) Geminin sicile kayýtlý malikine,

c) Gemi siciline tescil edilmiþ diðer haklarýn ve alacaklarýn sahiplerine,

bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafýndan karþýlanmak þartýyla tirajý ellibin üzerinde olan ve
Türkiye düzeyinde daðýtýmý yapýlan gazetelerden biriyle ilân edilmesi zorunludur. Bu bildirim veya
ilân yapýlmaksýzýn geminin yurt dýþýnda cebrî icra yoluyla satýþý hâlinde kaydý silinemez ve gemi
üzerinde Türk Gemi Siciline kayýtlý haklar ve alacaklar saklý kalýr.

B) Tamamlayýcý hükümler

MADDE 1351 - (1) Bu Kýsýmda özel olarak düzenlenmeyen hususlarda, Ýcra ve Ýflâs Kanunu
hükümleri, 936 ncý madde ile 937 nci maddenin birinci fýkrasýnda öngörüldüðü þekilde uygulanýr.

C) Gemiler hakkýnda

I - Ýhtiyatî haciz

1. Deniz alacaklarý

MADDE 1352 - (1) “Deniz alacaðý”; aþaðýda sayýlan hususlarýn birinden veya birkaçýndan do-
ðan istem anlamýna gelir:

a) Geminin iþletilmesinin sebep olduðu zýya veya hasar;
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b) Geminin iþletilmesi ile doðrudan doðruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can
kaybý veya diðer bedensel zararlar;

c) Kurtarma faaliyeti veya her türlü kurtarma sözleþmesi, çevre zararý tehdidi oluþturan bir ge-
mi veya gemideki eþya ile ilgili kurtarma faaliyeti için ödenecek özel tazminat;

d) Çevreye, kýyý þeridine veya bunlara iliþkin menfaatlere gemi ile verilen zarar ya da zarar ver-
me tehdidi; bu zararý önlemek, sýnýrlandýrmak veya ortadan kaldýrmak için alýnan önlemler; bu za-
rar karþýlýðý ödenecek tazminat; çevrenin eski duruma getirilmesi için fiilen alýnan veya alýnacak
olan makul önlemlerin giderleri; bu zarar ile baðlantýlý olarak üçüncü kiþilerin uðradýðý veya uðra-
yabileceði kayýplar ve bu bentte belirtilenlere benzer nitelikteki zararlar, giderler veya kayýplar;

e) Geminin içinde bulunan veya bulunmuþ olan þeyler de dâhil olmak üzere, batmýþ, enkaz
hâline gelmiþ, karaya oturmuþ veya terkedilmiþ olan bir geminin yüzdürülmesi, kaldýrýlmasý, çýkar-
týlmasý, yok edilmesi veya zararsýz hâle getirilmesi için yapýlan giderler ve harcamalar ile terk edil-
miþ bir geminin korunmasý ve gemi adamlarýnýn iaþesi ile ilgili giderler ve harcamalar;

f) Bir çarter parti düzenlenmiþ olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, geminin kullanýlmasý veya ki-
ralanmasý amacýyla yapýlmýþ her türlü sözleþme;

g) Bir çarter parti düzenlenmiþ olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, gemide eþya veya yolcu taþýn-
masý amacýyla yapýlmýþ her türlü sözleþme;

h) Gemide taþýnan, bagaj dâhil, eþyaya gelen veya bu eþyaya iliþkin zýya veya hasar;

i) Müþterek avarya;

j) Römorkaj;

k) Kýlavuzluk;

l) Geminin iþletilmesi, yönetimi, korunmasý veya bakýmý için saðlanan eþya, malzeme, kuman-
ya, yakýt, konteynerler dâhil teçhizat ve bu amaçlarla verilen hizmetler;

m) Geminin yapýmý, yeniden yapýmý, onarýmý, donatýlmasý ya da geminin niteliðinde deðiþik-
lik yapýlmasý;

n) Liman, kanal, dok, iskele ve rýhtým, diðer su yollarý ile karantina için ödenecek resimlerle
diðer paralar;

o) Ülkelerine getirilme giderlerini ve onlar adýna ödenmesi gereken sosyal sigorta katýlma pay-
larýný da içererek, gemi adamlarýna, gemide çalýþmalarý dolayýsýyla ödenecek ücretlerle, onlara
ödenmesi gereken diðer tutarlara iliþkin istemler;

p) Gemi için alýnmýþ krediler dâhil olmak üzere, geminin veya malikinin adýna yapýlmýþ harca-
malar;

r) Geminin maliki tarafýndan veya onun hesabýna ödenecek, karþýlýklý sigorta aidatlarý da dâhil
sigorta primleri;

s) Geminin maliki tarafýndan veya onun hesabýna gemiye iliþkin olarak ödenecek her türlü ko-
misyon, brokaj veya acente ücretleri;

t) Geminin mülkiyeti veya zilyetliðine iliþkin her türlü uyuþmazlýk;

u) Geminin ortak malikleri arasýnda çýkan, geminin iþletilmesine ya da gemiden saðlanan ha-
sýlata iliþkin her türlü uyuþmazlýk;
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v) Gemi rehni, gemi ipoteði veya gemi üzerinde ayný nitelikteki aynî bir yükümlülük;

y) Geminin satýþýna iliþkin bir sözleþmeden kaynaklanan her türlü uyuþmazlýk.

2. Ýhtiyatî haciz isteyebilme hakký

MADDE 1353 - (1) Deniz alacaklarýnýn teminat altýna alýnmasý için, geminin sadece ihtiyatî
haczine karar verilebilir. Bu alacaklar için gemi üzerine ihtiyatî tedbir konulmasý veya baþka bir su-
rette geminin seferden menedilmesi istenemez.

(2) Akdî veya kanunî bir rehin ile teminat altýna alýnmýþ deniz alacaklarý hakkýnda da birinci
fýkra hükmü uygulanýr.

(3) Deniz alacaklarýndan baþka alacaklar için gemi hakkýnda ihtiyatî haciz kararý verilemez.

(4) Alacaðýn, 1352 nci maddede sayýlan bir deniz alacaðý olmasý, ihtiyatî haciz sebebidir.

(5) Vadesi gelmemiþ deniz alacaklarýnda, Ýcra ve Ýflâs Kanununun 257 nci maddesinin ikinci
fýkrasýnda öngörülen þartlar gerçekleþtiði takdirde geminin ihtiyati haczi istenebilir.

3. Yetkili mahkeme

a) Ýhtiyatî haciz kararý bakýmýndan

aa) Dava açýlmadan önce

aaa) Türk Bayraklý gemiler

MADDE 1354 - (1) Türk Bayraklý gemiler hakkýnda ihtiyatî haciz kararý sadece, geminin de-
mir attýðý, þamandýraya veya tonoza baðlandýðý, yanaþtýðý veya kýzaða alýndýðý yer mahkemesi ya da
aþaðýda gösterilen mahkemeler tarafýndan verilebilir:

a) Bir Türk Gemi Siciline kayýtlý gemilerde, sicil yeri mahkemesi.

b) Sicile kayýtlý olmayan gemilerde malikin yerleþim yeri mahkemesi.

c) 941 inci maddenin üçüncü fýkrasý uyarýnca tutulan özel sicile kayýtlý gemilerde kiracýnýn yer-
leþim yeri mahkemesi.

bbb) Yabancý bayraklý gemiler

MADDE 1355 - (1) Türkiye’de yabancý bayraklý gemiler hakkýnda ihtiyatî haciz kararý, sade-
ce, geminin demir attýðý, þamandýraya veya tonoza baðlandýðý, yanaþtýðý ya da kýzaða alýndýðý yer
mahkemesi tarafýndan verilir.

ccc) Yetkiye, tahkime ve esasa uygulanacak hukuka iliþkin bir anlaþmanýn varlýðý hâlin-
de Türk mahkemesinin yetkisi

MADDE 1356 - (1) Ýlgili sözleþmeye konulmuþ bir yetki veya tahkim kaydýna ya da ayrýca ya-
pýlmýþ olan bir yetki yahut tahkim sözleþmesine göre, hakkýnda ihtiyatî haciz kararý uygulanacak
olan deniz alacaðýnýn esasý hakkýnda hüküm vermeye bir hakem kurulu veya yabancý mahkeme yet-
kili olsa yahut deniz alacaðýnýn esasýna yabancý bir devletin hukuku uygulansa bile, 1354 ve 1355
inci maddelere göre yetkili olan mahkemeler, bir deniz alacaðý için teminat elde edilmesini saðla-
mak üzere ihtiyatî haciz kararý vermeye yetkilidir.

bb) Dava açýldýktan sonra

MADDE 1357 - (1) Bir deniz alacaðý hakkýnda, yurtiçinde mahkemede dava açýldýktan sonra,
ihtiyatî haciz kararý, sadece davayý gören mahkemeden istenebilir.
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(2) Bir deniz alacaðý hakkýnda, hakem önünde veya yurt dýþýndaki bir mahkemede dava açýl-
mýþsa, kesin hüküm verilinceye kadar ihtiyatî haciz kararý, sadece 1354 ve 1355 inci maddelere gö-
re yetkili olan mahkemeden istenebilir.

cc) Ýtirazlar ve deðiþiklik istemleri
MADDE 1358 - (1) Yokluðunda ihtiyatî haciz kararý verilmiþ olan kiþilerin itirazlarý hakkýnda

karar vermeye;
a) Esas hakkýnda dava açýlmadan önce, ihtiyatî haciz kararýný vermiþ olan mahkeme,
b) Esas hakkýnda Türkiye’de dava açýlmýþsa, bu mahkeme,
c) Esas hakkýnda hakem önünde veya yurt dýþýndaki bir mahkemede dava açýlmýþsa, ihtiyatî ha-

ciz kararýný veren mahkeme,
yetkilidir.
(2) Birinci fýkrada sayýlan mahkemeler, ihtiyatî haciz kararýnýn deðiþtirilmesi, istihkak iddiala-

rý, taraflarýn yatýrdýklarý teminatlarýn artýrýlmasý veya azaltýlmasý, türünün deðiþtirilmesi veya iptali
hususlarýnda yapýlacak baþvurular hakkýnda karar vermeye de yetkilidir.

b) Esas hakkýnda
MADDE 1359 - (1) 1354 ve 1355 inci maddeler uyarýnca deniz alacaklarý hakkýnda ihtiyatî ha-

ciz kararý vermeye yetkili olan mahkeme, deniz alacaðýnýn esasýna iliþkin olarak yapýlmýþ bir yetki
veya tahkim sözleþmesi yoksa, ihtiyatî haczi tamamlamak üzere açýlacak dava hakkýnda ve ihtiyatî
haczi uygulayan icra dairesi de icra takibi hakkýnda yetkilidir.

c) Tenfiz hakkýnda
MADDE 1360 - (1) Bir deniz alacaðý için ihtiyatî haciz kararý vermiþ olan Türk mahkemesi, o

deniz alacaðýnýn esasý hakkýnda verilmiþ bir yabancý mahkeme veya yabancý hakem kararýnýn ten-
fizinde;

a) Tenfiz isteminin yapýldýðý tarihte geminin o Türk mahkemesinin yargý çevresinde bulunma-
sý veya

b) Geminin serbest býrakýlmasý için 1370 ilâ 1372 nci maddeler uyarýnca yatýrýlmýþ teminatýn,
tenfiz isteminin yapýldýðý tarihte mahkeme kasasýnda bulunmasý þartýyla,

yetkilidir.
d) Haksýz ihtiyatî haciz sebebiyle açýlacak tazminat davasý hakkýnda
MADDE 1361 - (1) Ýhtiyatî haciz kararý veren mahkeme, haksýz çýkan alacaklý aleyhine açýla-

cak tazminat davasýný da görmeye yetkilidir.
(2) Deniz alacaðýnýn esasý hakkýnda yurtiçinde veya yurt dýþýnda mahkemede veya hakem önün-

de dava açýlmýþsa, bu davanýn sonuçlanmasý, tazminat davasý yönünden bekletici sorun oluþturur.
4. Alacaklý tarafýndan delil gösterilmesi
MADDE 1362 - (1) Alacaklýnýn, alacaðýnýn 1352 nci maddede sayýlan deniz alacaklarýndan ol-

duðu ve parasal deðeri hakkýnda mahkemeye kanaat getirecek delil göstermesi yeterlidir.
5. Alacaklý tarafýndan teminat gösterilmesi
MADDE 1363 - (1) Deniz alacaðýný teminat altýna almak üzere ihtiyatî haciz kararý verilmesi-

ni isteyen alacaklýnýn, 10.000 Özel Çekme Hakký tutarýnda teminat vermesi zorunludur.
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(2) Karþý taraf, ayný mahkemeden her aþamada teminat miktarýnýn artýrýlmasýný isteyebilir. Bu
istem deðerlendirilirken, ihtiyatî haciz sebebiyle geminin seferden alýkonulduðu süre boyunca, ge-
mi için yapýlan günlük iþletme giderleri ve ihtiyatî haciz dolayýsýyla yoksun kalýnan kazançlar dik-
kate alýnýr. Teminatýn artýrýlmasýna karar verilirse, mahkeme, hangi sürede ek teminatýn yatýrýlaca-
ðýný da belirler. Ek teminat süresinde yatýrýlmazsa, ihtiyatî haciz kararý kendiliðinden kalkar.

(3) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde sayýlan gemi alacaklýlarý teminat yatýr-
mak yükümlülüðünden muaftýr.

(4) Alacaklý da ayný mahkemeden teminat miktarýnýn azaltýlmasýný isteyebilir.

6. Ýhtiyatî haczin yapýlmasý
a) Ýhtiyatî haciz kararýnýn icrasý
MADDE 1364 - (1) Alacaklý, ihtiyatî haciz kararýnýn verildiði tarihten itibaren üç iþ günü için-

de kararý veren mahkemenin yargý çevresindeki veya geminin bulunduðu yerdeki icra dairesinden
kararýn infazýný istemek zorundadýr. Aksi hâlde, ihtiyatî haciz kararý kendiliðinden kalkar.

b) Ýhtiyatî hacze baþlama süresi
MADDE 1365 - (1) Ýcra dairesi, istem üzerine derhal ihtiyatî haczi uygular.
(2) Ýhtiyatî haciz, Ýcra ve Ýflâs Kanununa göre gece ve resmî tatil sayýlan zamanlarda da yapýlýr.

c) Gemiye el konulmasý ve muhafaza tedbirleri
MADDE 1366 - (1) Ýhtiyatî haczine karar verilen bütün gemiler, bayraðý ve hangi sicile kayýt-

lý olduklarý dikkate alýnmaksýzýn, icra müdürü tarafýndan seferden menedilerek muhafaza altýna alý-
nýr. Geminin ihtiyaten haczedilerek seferden menedildiði, kaptana veya malike ya da malik olma-
yan donatana yahut bunlarýn bir temsilcisine teblið edilir. Gemi, tebligat yapýlan kiþiye yediemin sý-
fatýyla býrakýlýr. Yediemine, görevi ve Türk Ceza Kanununun 289 uncu maddesinden doðan cezaî
sorumluluk dâhil olmak üzere, kanunî sorumluluklarý hatýrlatýlýr.

(2) Haczi uygulayan memurun düzenleyeceði ihtiyatî haciz tutanaðýnda, geminin adýyla belir-
tilmesi yeterlidir; deðerinin yazýlmasý gerekmez. Taraflardan birinin istemi üzerine, geminin deðe-
ri icra mahkemesince saptanýr; bu saptamaya dosyadan anlaþýlan ilgililer çaðýrýlýr.

(3) Ýcra müdürü, ihtiyatî haciz kararýný derhal, geminin bulunduðu bölgeden sorumlu sahil gü-
venlik komutanlýðýna veya emniyet teþkilâtýna, liman baþkanlýðýna ve gümrük idaresine bildirir.

(4) Ýcra müdürü, ihtiyatî haciz kararýný, kararýn uygulanmasýný izleyen ilk iþ gününde geminin
kayýtlý olduðu sicile ve yabancý bayraklý gemilerde, geminin bayraðýný taþýdýðý devletin en yakýn
konsolosluðuna bildirir.

d) Geminin seferde olmasý
MADDE 1367 - (1) Ýhtiyatî haciz kararý uygulanacaðý sýrada, gemi fiilen hareket etmiþ veya

seferde bulunuyorsa, 1366 ncý maddenin ikinci ilâ dördüncü fýkralarýnda öngörülen iþlemlerden
baþka:

a) Türk Bayraklý gemilerde ihtiyatî haciz kararý, malike, malik olmayan donatana ve borçtan
þahsen sorumlu bulunan kiþiye teblið edilir ve deniz alacaðý için on gün içinde teminat verilmesi,
aksi hâlde geminin izleyen ilk seferinde icra dairesine teslim olunmasý ihtar olunur, geminin teslim
edilmemesi hâlinde, fail hakkýnda Türk Ceza Kanununun 289 uncu maddesine göre cezaya hükmo-
lunur;
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b) Yabancý bayraklý gemilerde ihtiyatî haciz kararý, sahil güvenlik komutanlýðýnýn yardýmý alý-
narak, gemi Türk karasularýný terkedinceye kadar uygulanabilir.

e) Ýhtiyatî haczin kapsamý, geminin idaresi ve iþletilmesi

MADDE 1368 - (1) Bir geminin ihtiyatî haczi, borçlunun o geminin iþletilmesinden elde etti-
ði geliri ve menfaatleri de kapsar.

(2) Ýcra dairesi, geminin idaresi ve iþletilmesi ile bakýmý ve korunmasý için gerekli her türde
önlemi alýr.

7. Ýhtiyatî haciz hakkýnýn kullanýlmasý

MADDE 1369 - (1) Hakkýnda deniz alacaðý ileri sürülen her geminin ihtiyaten haczi;

a) Deniz alacaðý doðduðunda geminin maliki olan kiþi, ihtiyatî haczin uygulandýðý sýrada da bu
borçtan sorumlu olup geminin maliki ise; veya

b) Deniz alacaðý doðduðunda geminin kiracýsý olan kiþi, ihtiyatî haczin uygulandýðý sýrada da
bu borçtan sorumlu olup geminin maliki ise; veya

c) Deniz alacaðý gemi rehni, gemi ipoteði veya gemi üzerinde ayný nitelikteki bir aynî yüküm-
lülük ile teminat altýna alýnmýþ ise; veya

d) Uyuþmazlýk geminin mülkiyetine veya zilyetliðine iliþkin ise; veya

e) Alacak, 1320 nci madde uyarýnca gemi alacaklýsý hakký veriyorsa,

mümkündür.

(2) Birinci fýkrada sayýlanlarýn dýþýndaki gemilerin ihtiyatî haczi; haczin uygulandýðý sýrada ge-
miler bu deniz alacaðýndan dolayý sorumlu olan bir kiþiye ait ise ve alacak doðduðunda bu kiþi,

a) Üzerinde deniz alacaðý doðmuþ olan geminin maliki veya

b) Kiracýsý veya tahsis olunaný ya da taþýtaný ise,

mümkündür.

(3) Geminin mülkiyetine veya zilyetliðine iliþkin uyuþmazlýklarda, sadece bu uyuþmazlýðýn ko-
nusu olan gemi hakkýnda ihtiyatî haciz kararý verilebilir.

8. Geminin serbest býrakýlmasý

a) Geminin deðerinin depo edilmesi

MADDE 1370 - (1) Ýhtiyaten haczolunan gemi, istenildiði zaman icra dairesine teslim edilmek
ve bunu saðlamak amacýyla geminin deðeri depo edilmek veya icra memuru tarafýndan kabul edi-
lecek taþýnmaz rehni, gemi ipoteði veya itibarlý bir banka kefaleti gösterilmek þartýyla borçluya ve
gemi üçüncü kiþi elinde iken ihtiyaten haczolunmuþsa, bir taahhüt senedi alýnarak, bu kiþiye býraký-
labilir.

(2) Geminin, üzerindeki ihtiyatî haciz devam etmek kaydýyla serbest býrakýldýðýnýn, 1366 ncý
maddede sayýlan kurumlara bildirilmesi ve sicildeki ihtiyatî hacze dair kaydýn korunmasý gerekli-
dir.

(3) Ýhtiyatî haczin devamý için açýlan davanýn sonunda, teminatýn alacaklýya ödenmesine karar
verilse bile, teminat olarak yatýrýlan para icra veznesinden çekilene kadar diðer deniz alacaklýlarý bu
Kýsým hükümlerine göre hacze katýlabilir.
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(4) 1352 nci maddenin (t) ve (u) bentlerinde sayýlan deniz alacaklarýnýn birinden dolayý ihtiya-
ten haczedilmiþ olan gemi hakkýnda, zilyedi olan kiþinin yeterli teminatý vermesi durumunda, gemi
bu kiþiye býrakýlabilir.

(5) Bu Kitabýn Yedinci Kýsmý uyarýnca uygulanmasý gereken milletlerarasý sözleþmelerin hü-
kümleri saklýdýr.

b) Ýhtiyatî haczin kaldýrýlmasý
MADDE 1371 - (1) Geminin maliki veya borçlu, geminin deðerini geçmemek kaydýyla, deniz

alacaðýnýn tamamý, faizi ve giderler için yeterli teminat göstererek, ihtiyatî haczin kaldýrýlmasýný
mahkemeden isteyebilir. Takibe baþlandýktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.

(2) Geminin ihtiyatî haczinin kaldýrýldýðýnýn, 1366 ncý maddede sayýlan kurumlara bildirilme-
si ve ihtiyatî hacze dair sicildeki kaydýn silinmesi gereklidir.

(3) Ýhtiyatî haczin devamý için açýlan davanýn sonunda, teminatýn alacaklýya ödenmesine karar
verilmesi durumunda, bu teminat üzerine diðer deniz alacaklýlarý haciz koyduramaz.

c) Taraflarýn anlaþmasý
MADDE 1372 - (1) 1370 ve 1371 inci maddeler uyarýnca verilecek teminatýn tür ve miktarý,

alacaklý ile geminin maliki veya maliki olmayan donataný arasýnda serbestçe kararlaþtýrýlabilir.
d) Saklý kalan haklar
MADDE 1373 - (1) Geminin serbest býrakýlmasý için teminat verilmesi, sorumluluðun kabulü

veya herhangi bir itiraz ve def’iden ya da sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasý hakkýndan vazgeçilmesi
þeklinde yorumlanamaz.

e) Teminatýn deðiþtirilmesi
MADDE 1374 - (1) 1370 ilâ 1372 nci maddeler uyarýnca teminat veren kiþi her zaman, bu te-

minatýn miktarýnýn azaltýlmasý, türünün deðiþtirilmesi veya iptali için mahkemeye baþvurabilir.
9. Yeniden veya ayný alacak için ihtiyatî haciz
MADDE 1375 - (1) Gemi, bir deniz alacaðý için, yurtiçinde veya yurt dýþýnda ihtiyaten hacze-

dilmiþ ve serbest býrakýlmýþsa veya o gemiyle ilgili olarak teminat alýnmýþsa, ayný geminin yeniden
veya ayný alacak için ihtiyatî haczi sadece;

a) Elde edilecek toplam teminat miktarýnýn, geminin deðerini aþmamasý þartýyla, ilk teminatýn
tür veya miktarý yetersiz ise; veya

b) Ýlk teminatý vermiþ olan kiþi, kendi borçlarýný kýsmen veya tamamen yerine getirmez veya
yerine getirmekten âciz olursa; veya

c) Ýhtiyaten haczedilen gemi veya ilk teminat; makul sebeplere dayanarak hareket eden alacak-
lýnýn istemiyle veya onayýyla yahut alacaklýnýn serbest býrakýlmayý engelleyecek makul önlemleri
alamamasý sebebiyle serbest býrakýlmýþ ise;

mümkündür.
(2) Ayný deniz alacaðý için ihtiyatî hacze konu olabilecek baþka bir gemi:
a) Daha önce verilmiþ olan teminatýn tür veya miktarý yetersizse; veya
b) Birinci fýkranýn (b) veya (c) bentleri uygulama alaný buluyorsa,

ihtiyaten haczedilebilir.
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(3) Geminin hukuka aykýrý yollarla, ihtiyatî hacizden kurtulmasý veya kaçmasý hâllerinde, ge-
mi, birinci ve ikinci fýkralar anlamýnda serbest býrakýlmýþ sayýlmaz.

10. Ýhtiyatî haczi tamamlayan iþlemler
MADDE 1376 - (1) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 264 üncü maddesinin birinci ve ikinci fýkralarýn-

da öngörülen süreler, gemilerin ihtiyatî haczinde bir ay olarak uygulanýr.
II - Rehinli alacaklarýn takibi
1. Fer’ilik ilkesi
MADDE 1377 - (1) Gemi üzerinde, kanun veya sözleþme uyarýnca doðan veya mahkemece

tesciline karar verilen bütün rehin ve hapis haklarý, teminat altýna alýnan alacaktan ayrý ve baðýmsýz
olarak yargýlama veya icra konusu yapýlamaz.

(2) Birinci fýkrada belirtilen rehin ve hapis haklarýnýn, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlý
takip konusu yapýlabilmeleri için, hem alacaðýn hem de rehin veya hapis hakkýnýn, ilâm veya ilâm
niteliðindeki belgelerde veya gemi sicil müdürlüðünde düzenlenmiþ gemi ipoteði sözleþmesinde
tespit edilmiþ olmasý þarttýr.

2. Ýflâs yoluyla takip hakký
MADDE 1378 - (1) Gemi üzerinde, akdî veya kanunî bir rehin hakký bulunsa bile, alacaklý iflâs

yoluyla takip yapabilir.
3. Diðer takip yollarý
MADDE 1379 - (1) Gemi üzerinde kanuni bir rehin hakkýna sahip olan alacaklýlar, haciz yolu

ile veya kambiyo senetleri hakkýndaki özel usullere göre takip yapabilirler; bu takdirde kanunî re-
hin hakkýndan feragat etmiþ olurlar.

4. Rehinli alacaklýlarýn takip hakký
a) Kanunî rehin hakký sahiplerinin
MADDE 1380 - (1) Gemi alacaklýlarý ile alacaklarý gemi üzerinde hapis hakký ile temin edil-

miþ olan alacaklýlar, ihtiyatî haczi tamamlamak veya alacaðý doðrudan takip etmek için taþýnýr reh-
ninin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilirler. Bu hüküm, Türk ve yabancý bayraklý bütün ge-
milere uygulanýr.

b) Ýpotek sahiplerinin
MADDE 1381 - (1) Akdî veya kanunî gemi ipoteði alacaklýlarý, ipoteðin paraya çevrilmesi yo-

luyla takip yapabilirler. Bu hüküm, Türk ve yabancý bayraklý bütün gemilere uygulanýr.
III. Cebrî satýþ
1. Haciz
MADDE 1382 - (1) Türk ve yabancý bayraklý bütün gemilerin kesin haczinde, ihtiyatî hacze

iliþkin 1364 ilâ 1368 inci maddeler uygulanýr.
(2) Gemilerin icra yoluyla haczinde, alacaðýn 1352 nci maddede sayýlan deniz alacaklarýndan

olmasý þartý aranmaz.
2. Paraya çevirme
MADDE 1383 - (1) Bir sicile kayýtlý olan Türk ve yabancý bayraklý gemiler, Ýcra ve Ýflâs Ka-

nununun taþýnmazlarýn satýþýna iliþkin hükümlerine göre, bir sicile kayýtlý olmayan Türk ve yaban-
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cý bayraklý gemiler ise, ayný Kanunun taþýnýrlarýn satýþýna iliþkin hükümleri uyarýnca paraya çevri-
lirler.

3. Yabancý sicile kayýtlý gemilerin satýþý için hazýrlýklar

MADDE 1384 - (1) Yabancý bir sicile kayýtlý geminin satýþý istenildiðinde, icra müdürü, o ge-
minin bayraðýný taþýdýðý devletin konsolosluðuna bu hususu bildirir ve mükellefiyetler listesinin ha-
zýrlanmasýný gerçekleþtirmek için geminin sicil kaydýný ister. Alacaklý da, sicil kaydýnýn onaylý bir
suretini icra dairesine sunabilir. Bu durumda, hangi kayýt önce gelirse, liste o kayda göre hazýrlanýr.

(2) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 126 ncý maddesi uyarýnca yapýlacak ilânýn, icra müdürü veya ilgi-
liler tarafýndan,

a) Geminin kayýtlý olduðu sicil devletinde, gemi sicilini tutmakla yükümlü olan makama,

b) Tescil edilmiþ akdî rehin alacaklýlarýna,

c) Ýcra dairesine bildirilmiþ olmalarý kaydýyla kanunî rehin alacaklýlarýna,

d) Geminin sicile kayýtlý malikine,

bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafýndan karþýlanmak þartýyla tirajý ellibin üzerinde olan ve
sicilin fiilen tutulduðu ülke düzeyinde daðýtýmý yapýlan gazetelerden biriyle ilân edilmesi zorunlu-
dur.

(3) Ýkinci fýkrada belirtilen yazýlý bildirim, iadeli taahhütlü mektupla, bildirimin muhataba ulaþ-
týðýný doðrulayan elektronik iletiþim araçlarýyla veya baþkaca uygun bir yol ve araçla yapýlýr.

4. Artýrmanýn ilâný

MADDE 1385 - (1) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 126 ncý maddesi uyarýnca yapýlacak ilân, tirajý el-
libin üzerinde olan ve yurt düzeyinde daðýtýmý yapýlan gazetelerden biriyle ve ayrýca yurt dýþýnda
dünya çapýnda daðýtýmý yapýlan denizcilikle ilgili günlük bir gazetede yayýnlanýr.

(2) Ýlânda, ipotek alacaklýsýnýn rýzasýyla alýcý tarafýndan yüklenilenler dýþýnda, geminin bütün
aynî ve kiþisel haklardan, külfetlerden ve sýnýrlandýrmalardan arýnmýþ olarak satýlacaðý bildirilir.

5. Vaktinden evvel satýþ

MADDE 1386 - (1) Türk ve yabancý bayraklý gemilerde, malik ayný zamanda deniz alacaðýnýn
kiþisel borçlusu ise, malikin istemiyle de satýþ yapýlabilir.

(2) Geminin deðeri hýzla düþer veya korunmasý fazla masraflý olur, özellikle de yeni gemi ala-
caklarýnýn doðmasýna veya sayýlarýnýn artmasýna yol açarsa, icra müdürü veya alacaklý, ihtiyaten ve-
ya kesin olarak haczedilmiþ Türk veya yabancý bayraklý geminin vaktinden evvel satýlmasý için ic-
ra mahkemesine baþvurabilir. Ýcra mahkemesi, dosyadan anlaþýlan ilgililerin görüþünü aldýktan son-
ra bu hususu karara baðlar. Bu karara karþý kanun yolu açýktýr. Baþvurulan mahkeme bu baþvuruyu
öncelikle inceler. Kanun yoluna baþvurma, satýþ kararýnýn uygulanmasýný durdurur.

(3) Gemi veya içindeki eþya; insan, eþya ve çevre güvenliði açýsýndan tehlike gösterirse, icra
müdürü veya liman baþkaný, ihtiyaten veya kesin olarak haczedilmiþ Türk veya yabancý bayraklý ge-
minin vaktinden evvel satýlmasý için icra mahkemesine baþvurabilir. Bu baþvuru hakkýnda ikinci fýk-
ra hükümleri uygulanýr; ancak, kanun yoluna baþvurma, satýþ kararýnýn uygulanmasýný durdurmaz.

(4) Ýcra müdürlüðü satýþ bedelini, hak sahipleri adýna, üçer aylýk vadeli hesaba dönüþtürerek, pay-
laþtýrma aþamasýna kadar nemalandýrmak amacýyla icra mahkemesince belirlenecek bankaya yatýrýr.
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6. Pazarlýk suretiyle satýþ
MADDE 1387 - (1) Bütün ilgililer ister veya 1386 ncý maddede gösterilen hâller gerçekleþir-

se, gemi pazarlýk suretiyle satýlabilir.
7. Satýþ ve ihalenin sonucu
MADDE 1388 - (1) Alýcý, icra dairesi tarafýndan gemi kendisine ihale edildiði veya satýldýðý

anda, geminin mülkiyetini iktisap eder.
(2) Satýþ bedeli icra dairesine ödendiði anda, ipotek alacaklýsýnýn rýzasýyla alýcý tarafýndan yük-

lenilenler dýþýnda, gemi üzerindeki bütün aynî ve kiþisel haklar, külfetler ve sýnýrlandýrmalar sona
erer. 1386 ncý maddenin dördüncü fýkrasý hükmü burada da uygulanýr.

(3) Bu madde, bayraðý ve sicile kayýtlý olup olmadýðý dikkate alýnmaksýzýn bütün gemiler hak-
kýnda geçerlidir.

8. Sýra cetveli
a) Ýlkeler
MADDE 1389 - (1) Türk veya yabancý bayraklý bir gemi, cebrî icra yoluyla satýldýðýnda, satýþ

tutarý bütün alacaklýlarýn alacaðýný ödemeye yetmezse, icra dairesi, alacaklýlarýn bir sýra cetvelini
yapar. Alacaklar bu cetvele 1390 ilâ 1397 nci maddelerde belirtilen sýra ile kaydedilir.

(2) Bir donatanýn iflâsý hâlinde birden çok gemisi paraya çevrilirse, 1390 ilâ 1397 nci madde-
lerde belirtilen sýralama her gemi için ayrý ayrý yapýlýr ve o sýraya göre ödemede bulunulur.

(3) Bir sýradaki alacaklýlar, alacaklarýný tamamen almadýkça, sonra gelen sýradaki alacaklýlara
ödemede bulunulmaz.

(4) Sýra cetvelinin birinci ilâ yedinci sýralarýna kabul edilen alacaklýlar, alacaklarýnýn tamamýný
tahsil edemezse, borçlunun kalan malvarlýðýna baþvururken bir öncelikten yararlanamazlar.

b) Birinci sýra
MADDE 1390 - (1) Sýra cetvelinin birinci sýrasýna, geminin haczi tarihinden ödemelerin yapýl-

dýðý tarihe kadar,
a) Geminin haczinden, hacizde geçen süre boyunca geminin bakýmý ve korunmasýyla gemi

adamlarýnýn iaþelerinden, geminin paraya çevrilmesinden, satýþ tutarýnýn paylaþtýrýlmasýndan doðan
giderler ve harcamalar,

b) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde sayýlan alacaklardan hacizde geçen süre-
ye iliþkin olanlar

kaydedilir.
(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklarýn sahipleri, kendi aralarýnda eþit hakka sahiptir.
c) Ýkinci sýra
MADDE 1391 - (1) Sýra cetvelinin ikinci sýrasýna, satýlan gemi karaya oturmuþ veya batmýþ

iken, seyrüsefer emniyeti veya deniz çevresinin korunmasý amacýyla kamu kurumlarý tarafýndan kal-
dýrýlmýþsa, bu kaldýrmanýn giderleri kaydedilir.

d) Üçüncü sýra
MADDE 1392 - (1) Sýra cetvelinin üçüncü sýrasýna, 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ

(e) bentlerinde düzenlenmiþ olan gemi alacaklýlarýndan 1390 ýncý maddeye girmeyenler kaydedilir.
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(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklar, 1324 üncü maddede gösterilen sýraya tâbidir.
e) Dördüncü sýra
MADDE 1393 - (1) Sýra cetvelinin dördüncü sýrasýna, gemi, cebrî icra yoluyla satýþ sýrasýnda

bir tersanenin zilyetliðinde bulunuyorsa, tersane sahibinin, 1013 üncü madde uyarýnca kanunî ipo-
tekle veya Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesi uyarýnca hapis hakkýyla teminat altýna alýn-
mýþ alacaklarý kaydedilir.

f) Beþinci sýra
MADDE 1394 - (1) Sýra cetvelinin beþinci sýrasýna, takip konusu gemiye iliþkin gümrük res-

mi ile diðer vergiler kaydedilir.
g) Altýncý sýra
MADDE 1395 - (1) Sýra cetvelinin altýncý sýrasýna, akdî veya kanunî bir rehin hakký ile temi-

nat altýna alýnmýþ olup da 1390 ilâ 1394 üncü maddelere girmeyen alacaklar kaydedilir.
(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklar, her alacaðý teminat altýna alan rehin hakkýný düzenleyen

kanunda gösterilen sýraya tâbidir.
h) Yedinci sýra
MADDE 1396 - (1) Sýra cetvelinin yedinci sýrasýna, 1352 nci maddede sayýlan deniz alacakla-

rýndan 1390 ilâ 1395 inci maddelere girmeyen alacaklar kaydedilir.
(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklarýn sahipleri, kendi aralarýnda eþit hakka sahiptir.
i) Sekizinci sýra
MADDE 1397 - (1) Sýra cetvelinin sekizinci sýrasýna, Ýcra ve Ýflâs Kanununun 206 ncý madde-

sinin dördüncü fýkrasýnda sýralanan alacaklar kaydedilir.
(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklarýn sahipleri, kendi aralarýnda eþit hakka sahiptir.
D) Eþya hakkýnda
I - Hapis hakký için defter tutulmasý
MADDE 1398 - (1) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 270 ve 271 inci maddeleri, bu Kanun hükümleri

uyarýnca eþya üzerinde doðan hapis hakkýnýn paraya çevrilmesinde de uygulanýr.
(2) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 270 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda öngörülen süre, eþya üze-

rinde doðan hapis haklarýnýn paraya çevrilmesinde onbeþ gündür.
(3) Eþya üzerinde doðan hapis haklarý, teminat altýna alýnan alacaktan ayrý ve baðýmsýz olarak

yargýlama veya icra konusu yapýlamaz.
II - Ýlâmlý icra
MADDE 1399 - (1) Hapis hakkýyla teminat altýna alýnan alacak, bir ilâma veya ilâm niteliðin-

deki belgeye dayanýyorsa, alacaklý, defterin tutulmasýndan baþlayarak onbeþ gün içinde taþýnýr reh-
ninin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlý takip yapar. Þu kadar ki, takip konusu ilâmda veya ilâm ni-
teliðindeki belgede hapis hakký da belirtilmemiþse, borçlu hapis hakkýna itiraz edebilir. Bu durum-
da, Ýcra ve Ýflâs Kanununun 147 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (2) numaralý bendi uygulanýr.

III - Ýlâmsýz icra
MADDE 1400 - (1) Hapis hakkýyla teminat altýna alýnan alacak, bir ilâma veya ilâm niteliðin-

deki belgeye dayanmýyorsa, alacaklý, defterin tutulmasýndan baþlayarak onbeþ gün içinde taþýnýr
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rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsýz takip yapar. Borçlu, alacaða veya hapis hakkýna veya her
ikisine birden itiraz edebilir. Bu itiraz hakkýnda Ýcra ve Ýflâs Kanununun 147 nci maddesi uygula-
nýr.

ALTINCI KÝTAP
Sigorta Hukuku
BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Sigorta sözleþmesi
I - Temel kavramlar
1. Taným
MADDE 1401 - (1) Sigorta sözleþmesi, sigortacýnýn bir prim karþýlýðýnda, kiþinin para ile öl-

çülebilir bir menfaatini zarara uðratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin
etmeyi ya da bir veya birkaç kiþinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarýnda gerçekleþen bazý
olaylar dolayýsýyla bir para ödemeyi veya diðer edimlerde bulunmayý yükümlendiði sözleþmedir.

(2) Ruhsatsýz bir þirket ile onun bu durumunu bilerek yapýlan sigorta sözleþmeleri hakkýnda
Borçlar Kanununun 504 ve 505 inci maddeleri uygulanýr. Türkiye’de yerleþik olmayan sigorta þir-
ketleriyle kurulan sigorta sözleþmelerinde bu hüküm uygulanmaz.

2. Karþýlýklý sigorta
MADDE 1402 - (1) Birden çok kiþinin birleþerek, içlerinden herhangi birinin, belli bir riziko-

nun gerçekleþmesi durumunda doðacak zararlarýný tazmin etmeyi borçlanmalarý karþýlýklý sigorta-
dýr. Karþýlýklý sigorta faaliyeti ancak kooperatif þirket þeklinde yürütülebilir.

3. Reasürans
MADDE 1403 - (1) Sigortacý, sigorta ettiði menfaati, dilediði þartlarla, tekrar sigorta ettirebi-

lir.

(2) Reasürans, sigortacýnýn, sigorta ettirene karþý borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldýrmaz;
sigorta ettirene, tekrar sigorta yapana karþý, doðrudan dava açmak ve istemde bulunma haklarýný
vermez.

4. Geçerli olmayan sigorta
MADDE 1404 - (1) Sigorta ettirenin veya sigortalýnýn, kanunun emredici hükümlerine, ahlâka,

kamu düzenine, kiþilik haklarýna aykýrý bir fiilinden doðabilecek bir zararýný teminat altýna almak
amacýyla sigorta yapýlamaz.

II - Hükümler
1. Sözleþmenin yapýlmasý sýrasýnda susma
MADDE 1405 - (1) Sigortacý ile sigorta sözleþmesi yapmak isteyen kiþinin, sözleþmenin ya-

pýlmasý için verdiði teklifnâme, teklifnâme tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmemiþse si-
gorta sözleþmesi kurulmuþ sayýlýr.

(2) Teklifnâmenin verilmesi sýrasýnda yapýlmýþ ödemeler, sözleþmenin yapýlmasýndan sonra
prim olarak kabul edilir veya ilk prime sayýlýr. Bu ödemeler, sözleþme yapýlmadýðý takdirde, kesin-
ti yapýlmadan, faiziyle birlikte geri verilir.



---- 1279 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(3) 1483 üncü madde hükmü saklýdýr.
2. Temsil
a) Genel olarak
MADDE 1406 - (1) Bir kiþi, diðer bir kiþinin adýna onu temsilen sigorta sözleþmesi yapabilir;

temsilci yetkisiz ise ilk sigorta döneminin primlerinden sorumlu olur.
(2) Adýna sigorta sözleþmesi yapýlan kiþi, rizikonun gerçekleþmesinden önce veya 1458 inci

madde hükmü saklý kalmak üzere, riziko gerçekleþince de sözleþmeye sonradan icazet verebilir.
(3) Baþkasýnýn adýna yapýldýðý anlaþýlmayan veya yetkisiz yapýlan sözleþme, menfaati bulun-

masý þartýyla, temsilci adýna yapýlmýþ sayýlýr.
b) Talimat bulunmamasý
MADDE 1407 - (1) Temsilci, sigorta ettiren tarafýndan, sigorta þartlarýyla ilgili herhangi bir ta-

limat verilmemiþse, sigorta sözleþmesini, sözleþmenin yapýldýðý yerdeki mûtad þartlara göre yapar.
3. Sigorta menfaatinin yokluðu
MADDE 1408 - (1) Sigorta sözleþmesinin yapýlmasý anýnda, sigortalanan menfaat mevcut de-

ðilse, sigorta sözleþmesi geçersizdir. Sözleþmenin yapýldýðý anda varolan menfaat, sözleþmenin sü-
resi içinde ortadan kalkarsa, sözleþme o anda geçersiz olur.

(2) 1470 inci madde hükmü saklýdýr.
4. Sigortanýn kapsamý
MADDE 1409 - (1) Sigortacý, sözleþmede öngörülen rizikonun gerçekleþmesinden doðan za-

rardan veya bedelden sorumludur.
(2) Sözleþmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazýlarýnýn sigorta teminatý dýþýn-

da kaldýðýný ispat yükü sigortacýya aittir.
5. Sigorta süresi
MADDE 1410 - (1) Süre, sözleþmeyle kararlaþtýrýlmamýþ ise, taraf iradeleri, yerel teamül ile

hâl ve þartlar göz önünde bulundurularak, mahkemece belirlenir.
6. Sigorta dönemi
MADDE 1411 - (1) Prim daha kýsa zaman dilimlerine göre hesaplanmamýþ ise bu Kanuna gö-

re sigorta dönemi bir yýldýr.
7. Sigorta ettiren dýþýndakilerin bilgisi ve davranýþý
MADDE 1412 - (1) Kanunda sigorta ettirenin bilgisine ve davranýþýna hukukî sonuç baðlanan

durumlarda, sigortadan haberi olmasý þartý ile sigortalýnýn, temsilci söz konusu ise temsilcinin, can
sigortalarýnda da lehdarýn bilgisi ve davranýþý da dikkate alýnýr.

8. Fesih ve cayma
a) Olaðanüstü durumlarda fesih
MADDE 1413 - (1) Sigortacýnýn, konkordato ilân etmesi, ilgili sigorta dalýna iliþkin ruhsatýnýn

iptâl edilmesi veya sözleþme yapma yetkisinin kaldýrýlmasý gibi hâllerde; sigorta ettiren, bu olgula-
rý öðrendiði tarihten itibaren bir ay içinde sigorta sözleþmesini feshedebilir.

(2) Primlerin tamamýný ödememiþken sigorta ettiren konkordato ilân etmiþse, sigortacý, bunu
öðrendiði tarihten itibaren, bir aylýk bildirim süresine uyarak, sigorta sözleþmesini feshedebilir.
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(3) Zorunlu sigortalar ile prim ödemesinden muaf hâle gelmiþ can sigortalarýna ikinci fýkra uy-
gulanmaz.

b) Sigorta priminin artýrýlmasýnda fesih
MADDE 1414 - (1) Sigortacý, sigorta teminatýnýn kapsamýnda deðiþiklik yapmadan, ayarlama

þartýna dayanarak primi yükseltirse, sigorta ettiren, sigortacýnýn bildirimini aldýðý tarihten itibaren
bir ay içinde sözleþmeyi feshedebilir.

c) Kýsmî fesih ve cayma
MADDE 1415 - (1) Sigortacýnýn sigorta sözleþmesini, bazý hükümlerine iliþkin olarak feshet-

mesi veya ondan caymasý haklý sebeplere dayanýyorsa ve sigortacýnýn sözleþmeyi geri kalan hüküm-
lerle, ayný þartlarla yapmayacaðý durumdan anlaþýlýyorsa, sigortacý sözleþmenin tamamýný feshede-
bilir veya ondan cayabilir.

(2) Sigortacý sözleþmeyi kýsmen feshetmiþ veya ondan caymýþsa, sigorta ettiren sözleþmenin
tamamýný feshedebilir veya ondan cayabilir.

9. Tebliðler ve bildirimler
MADDE 1416 - (1) Sigorta ettiren tarafýndan yapýlacak tebliðler ve bildirimler sigortacýya ve-

ya sözleþmeyi yapan ya da yapýlmasýna aracýlýk eden acenteye; sigortacý tarafýndan yapýlan teblið-
ler ve bildirimler ise, sigorta ettirenin veya gerektiðinde sigortalýnýn ya da lehdarýn sigortacýya bil-
dirilmiþ son adreslerine yapýlýr.

10. Olaðanüstü durumlar
a) Taraflarýn aczi, takibin semeresiz kalmasý
MADDE 1417 - (1) Sigorta ettiren, aciz hâline düþen veya hakkýnda yapýlan takip semeresiz

kalan sigortacýdan, taahhüdünün yerine getirileceðine iliþkin teminat isteyebilir. Bu istemden itiba-
ren bir hafta içinde teminat verilmemiþ ise sigorta ettiren sözleþmeyi feshedebilir.

(2) Primin ödenmesinden önce acze düþen, iflâs eden veya hakkýnda yapýlan takip semeresiz
kalan sigorta ettirene, sigortacýnýn istemiyle, ayný þartlarla, birinci fýkra hükmü uygulanýr.

b) Sigortacýnýn iflâsý
MADDE 1418 - (1) Sigortacýnýn iflâsý hâlinde sigorta sözleþmesi sona erer. Sigortacýnýn

iflâsýndan önce ödenmeyen tazminatlar, özel hükümler saklý kalmak kaydýyla, önce 21/12/1959 ta-
rihli ve 7397 sayýlý Sigorta Murakabe Kanunu gereðince sigortacý tarafýndan ayrýlmasý gereken te-
minatlardan, sonra iflâs masasýndan karþýlanýr.

(2) Hak sahipleri iflâs masasýna Ýcra ve Ýflâs Kanununun 206 ncý maddesinin dördüncü fýkra-
sýnda düzenlenen üçüncü sýrada katýlýr.

11. Prim iadesi
MADDE 1419 - (1) Sigorta sözleþmesi sona erdiði takdirde, Kanunda aksi öngörülmemiþse,

iþlemeyen günlere ait ödenmiþ primler sigorta ettirene geri verilir.
12. Zamanaþýmý
MADDE 1420 - (1) Sigorta sözleþmesinden doðan bütün istemler, alacaðýn muaccel olduðu ta-

rihten baþlayarak iki yýl ve 1482 nci madde hükmü saklý kalmak üzere, sigorta tazminatýna ve si-
gorta bedeline iliþkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleþtiði tarihten itibaren altý yýl geçmekle
zamanaþýmýna uðrar.
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(2) Diðer kanunlardaki hükümler saklýdýr.

III - Taraflarýn borç ve yükümlülükleri
1. Sigortacýnýn borç ve yükümlülükleri
a) Rizikoyu taþýma yükümlülüðü
aa) Genel olarak
MADDE 1421 - (1) Aksine sözleþme yoksa, sigortacýnýn sorumluluðu primin veya ilk taksidi-

nin ödenmesi ile baþlar; kara ve denizde eþya taþýma iþlerine iliþkin sigortalarda, sigortacý, sözleþ-
menin yapýlmasýyla sorumlu olur.

(2) 1430 uncu madde hükmü saklýdýr.

bb) Ýmkânsýzlýk
MADDE 1422 - (1) Sigortacýnýn sorumluluðu baþlamadan, sigorta ettirenin, sigortalýnýn ve can

sigortalarýnda ayrýca lehdarýn, fiilleri ve etkileri olmaksýzýn rizikonun gerçekleþmesi imkânsýzlaþ-
mýþsa, sigortacý prime hak kazanamaz.

b) Aydýnlatma yükümlülüðü
MADDE 1423 - (1) Sigortacý ve acentesi sigorta sözleþmesinin yapýlmasýndan önce, yapýlacak

sözleþmeye iliþkin tüm önemli bilgileri, sigortalýnýn haklarýný, Borçlar Kanununun 107 nci madde-
sinin uygulanmasý öngörülmüþse bunu, sigorta ettirene yazýlý olarak bildirir; ayrýca, poliçeden ba-
ðýmsýz olarak sözleþme süresince, sigorta iliþkisi bakýmýndan önemli sayýlabilecek olaylarý ve geliþ-
meleri sigortalýya yazýlý olarak açýklar.

(2) Aydýnlatma açýklamasýnýn verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleþmenin yapýlmasýna
ondört gün içinde itiraz etmemiþse, sözleþme poliçede yazýlý þartlarla yapýlmýþ olur. Aydýnlatma
açýklamasýnýn verildiðinin ispatý sigortacýya aittir.

(3) Hazine Müsteþarlýðý, çeþitli ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliði’nin düzenlemelerini dik-
kate alarak, tüketiciyi aydýnlatma açýklamasýnýn þeklini ve içeriðini belirler.

c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüðü
aa) Genel olarak
MADDE 1424 - (1) Sigortacý; sigorta sözleþmesi kendisi veya acentesi tarafýndan yapýlmýþsa,

sözleþmenin yapýlmasýndan itibaren yirmidört saat, diðer hâllerde onbeþ gün içinde, yetkililerce im-
zalanmýþ bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacý poliçenin geç verilmesinden
doðan zarardan sorumludur.

(2) Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe ve-
rilmesini sigortacýdan isteyebilir.

(3) Poliçenin verilmediði hâllerde, sözleþmenin ispatý genel hükümlere tâbidir.

bb) Ýçerik
MADDE 1425 - (1) Sigorta poliçesi, taraflarýn haklarýný, temerrüde iliþkin hükümler ile genel

ve varsa özel þartlarý içerir, rahat ve kolay okunacak biçimde düzenlenir.

(2) Poliçenin ve zeyilnâmenin eklerinin içeriði teklifnâmeden veya kararlaþtýrýlan hükümlerden
farklýysa, anýlan belgelerde yer alýp teklifnameden deðiþik olan ve sigorta ettirenin, sigortalýnýn ve
lehdarýn aleyhine öngörülmüþ bulunan hükümler geçersizdir.
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(3) Kanunlarda aksine hüküm bulunmadýkça, genel þartlarda sigorta ettirenin, sigortalýnýn ve-
ya lehdarýn lehine olan bir deðiþiklik hemen ve doðrudan uygulanýr. Ancak, bu deðiþiklik ek prim
alýnmasýný gerektiriyorsa, sigortacý deðiþiklikten itibaren sekiz gün içinde prim farký isteyebilir. Ýs-
tenilen prim farkýnýn sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleþme eski genel þartlarla de-
vam eder.

d) Giderleri ödeme borcu
MADDE 1426 - (1) Sigortacý, sigorta ettiren, sigortalý ve lehdar tarafýndan, rizikonun, tazmi-

natýn veya bedel ödeme borcunun kapsamýnýn belirlenmesi amacýyla yapýlan makul giderleri, bun-
lar faydasýz kalmýþ olsalar bile, ödemek zorundadýr.

(2) Eksik sigortanýn yapýldýðý hâllerde 1462 nci madde hükmü kýyas yolu ile uygulanýr.

e) Tazminat ödeme borcu
aa) Genel olarak
MADDE 1427 - (1) Aynen tazmine iliþkin sözleþme yoksa sigorta tazminatý nakden ödenir.
(2) Sigorta tazminatý veya bedeli, rizikonun gerçekleþmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belge-

lerin sigortacýya verilmesinden sonra sigortacýnýn edimine iliþkin araþtýrmalarý bitince ve her hâlde
1446 ncý maddeye göre yapýlacak ihbardan kýrkbeþ gün sonra muaccel olur. Can sigortalarý için bu
süre onbeþ gündür. Sigortacýya yüklenemeyen bir kusurdan dolayý inceleme gecikmiþ ise süre iþle-
mez.

(3) Araþtýrmalar, 1446 ncý maddeye göre yapýlacak ihbardan baþlayarak üç ay içinde tamamla-
namamýþsa; sigortacý, tazminattan veya bedelden mahsup edilmek üzere, taraflarýn mutabakatý ve-
ya anlaþmazlýk hâlinde mahkemece yaptýrýlacak ön ekspertiz sonucuna göre süratle tespit edilecek
hasar miktarýnýn veya bedelin en az yüzde ellisini avans olarak öder.

(4) Borç muaccel olunca, sigortacý ihtara gerek kalmaksýzýn temerrüde düþer.

(5) Sigortacýnýn temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasýný öngören sözleþme hükümleri ge-
çersizdir.

bb) Kýsmî tazminat ödemeleri
MADDE 1428 - (1) Sorumluluk sigortasý dýþýndaki sigortalarda, aksine sözleþme yoksa, sigor-

ta süresi içinde yapýlan kýsmî tazminat ödemeleri sigorta bedelinden düþülür.

(2) Kýsmî zarar hâllerinde taraflar sigorta sözleþmesini feshedebilirler. Ancak, sigortacý fesih
hakkýný, kýsmî tazminat ödemesinden sonra kullanabilir.

cc) Rizikonun gerçekleþmesinde kusur
MADDE 1429 - (1) Sigortacý, aksine sözleþme yoksa, sigorta ettirenin, sigortalýnýn, lehdarýn

ve bunlarýn hukuken fiillerinden sorumlu bulunduklarý kiþilerin ihmâllerinden kaynaklanan zararla-
rý tazmin ile yükümlüdür. Sigorta ettiren, sigortalý ve tazminat ödenmesini saðlamak amacýyla bun-
larýn hukuken fiillerinden sorumlu olduklarý kiþiler, rizikonun gerçekleþmesine kasten sebep olduk-
larý takdirde, sigortacý tazminat borcundan kurtulur ve aldýðý primleri geri vermez.

(2) 1495, 1503 ve 1504 üncü maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.

2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri
a) Prim ödeme borcu
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aa) Genel olarak
MADDE 1430 - (1) Sigorta ettiren, sözleþmeyle kararlaþtýrýlan primi ödemekle yükümlüdür.

Aksine sözleþme yoksa sigorta primi peþin ödenir. Özel kanunlardaki hükümler saklýdýr.

(2) Sigorta primi nakden ödenir. Ýlk taksidin nakden ödenmesi þartýyla, sonraki primler için
kambiyo senedi verilebilir; bu hâlde, ödeme kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleþir.

(3) Sigorta ettiren, sigortacýnýn sorumluluðu baþlamadan önce, kararlaþtýrýlmýþ primin yarýsýný
ödeyerek sözleþmeden cayabilir. Sözleþmeden kýsmî cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yü-
kümlü olduðu prim, cayýlan kýsma iliþkin primin yarýsýdýr.

bb) Ödeme zamaný
MADDE 1431 - (1) Sigorta priminin tamamýnýn, taksitle ödenmesi kararlaþtýrýlmýþsa ilk taksi-

din, sözleþme yapýlýr yapýlmaz ve poliçenin teslimi karþýlýðýnda ödenmesi gerekir. Karada ve deniz-
de eþya taþýma iþlerine iliþkin sigortalarda sigorta primi, poliçe henüz düzenlenmemiþ olsa bile, söz-
leþmenin yapýldýðý anda ödenir.

(2) Ýzleyen taksitlerin ödeme zamaný, miktarý ve priminin vadesinde ödenmemesinin sonuçla-
rý, poliçe ile birlikte yazýlý olarak sigorta ettirene bildirilir veya bu þartlar poliçe üzerine yazýlýr.

(3) Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaþtýrýldýðý hâllerde, riziko gerçekleþince, öde-
necek tazminata veya bedele iliþkin primlerin tümü muaccel olur.

(4) Baþkasý lehine yapýlan sigortada, prim borcu için sigorta ettirenin aleyhine yapýlan takip se-
meresiz kalmýþsa, zarar sigortalarýnda sigortalý, can sigortalarýnda lehdar, bu durumun sigortacý ta-
rafýndan kendilerine bildirilmesi hâlinde, primi ödemeyi üstlenirlerse sözleþme bu kiþilerle devam
eder; aksi hâlde, sigortacý sigorta ettirene karþý sahip olduðu haklarý kullanýr.

(5) Sigortacý prim alacaðýný, 1480 inci madde hükmü saklý kalmak üzere ödenecek tazminattan
veya bedelden düþebilir. Bu hâlde, Borçlar Kanununun 111 inci maddesi hükmü sigorta sözleþme-
leri hakkýnda uygulanmaz.

cc) Ödeme yeri
MADDE 1432 - (1) Sigorta primi, sigorta ettirenin, sözleþmede gösterilen adresinde ödenir.

Sözleþmede baþka bir ödeme yeri gösterilmiþ olmasýna raðmen, sigorta primi fiilen sigorta ettirenin
gösterdiði adreste ödenegelmekte ise, bu ödeme yerine iliþkin söz konusu þart yok sayýlýr.

dd) Primin indirilmesi
MADDE 1433 - (1) Primi etkileyen sebeplerde, rizikonun hafiflemesini gerektiren deðiþiklik-

ler meydana gelmiþse, prim indirilir ve gereðinde geri verilir.

(2) Sözleþmede öngörülen yüksek primin, sigorta ettirenin, rizikoyu aðýrlaþtýran sebeplere iliþ-
kin olarak bildirdiði hususlardaki yanýlmalardan kaynaklanmasý hâlinde birinci fýkra hükmü geçer-
lidir.

ee) Temerrüt
MADDE 1434 - (1) 1431 inci maddeye uygun olarak istenilen sigorta primini ödemeyen sigor-

ta ettiren mütemerrit olur.

(2) Ýlk taksidi veya tamamý bir defada ödenmesi gereken prim, zamanýnda ödenmemiþse, sigor-
tacý, ödeme yapýlmadýðý sürece, sözleþmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, vadeden baþlar. Prim
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alacaðýnýn, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiþ olmasý
hâlinde, sözleþmeden cayýlmýþ olunur.

(3) Ýzleyen primlerden herhangi biri zamanýnda ödenmez ise, sigortacý sigorta ettirene, noter
aracýlýðý veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi
hâlde, süre sonunda, sözleþmenin feshedilmiþ sayýlacaðýný ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç
ödenmemiþ ise sigorta sözleþmesi feshedilmiþ olur. Sigortacýnýn, sigorta ettirenin temerrüdü nede-
niyle Borçlar Kanunundan doðan diðer haklarý saklýdýr.

(4) Bir sigorta dönemi içinde sigorta ettirene iki defa ihtar gönderilmiþse sigortacý, sigorta dö-
neminin sonunda hüküm doðurmak üzere sözleþmeyi feshedebilir. Can sigortalarýnda indirime iliþ-
kin hükümler saklýdýr.

(5) Þartlarýn gerçekleþmesi hâlinde Borçlar Kanununun 107 nci maddesi hükmü uygulanýr.

b) Beyan yükümlülüðü
aa) Sözleþmenin yapýlmasýnda
aaa) Genel olarak
MADDE 1435 - (1) Sigorta ettiren sözleþmenin yapýlmasý sýrasýnda bildiði veya bilmesi gere-

ken tüm önemli hususlarý sigortacýya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacýya bildirilmeyen, eksik ve-
ya yanlýþ bildirilen hususlar, sözleþmenin yapýlmamasýný veya deðiþik þartlarda yapýlmasýný gerek-
tirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacý tarafýndan yazýlý veya sözlü olarak sorulan husus-
lar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayýlýr.

bbb) Yazýlý sorular
MADDE 1436 - (1) Sigortacý sigorta ettirene, cevaplamasý için sorular içeren bir liste vermiþ-

se, sunulan listede yer alan sorular dýþýnda kalan hususlara iliþkin olarak sigorta ettirene hiçbir so-
rumluluk yüklenemez; meðerki, sigorta ettiren önemli bir hususu kötüniyetle saklamýþ olsun.

(2) Sigortacý, liste dýþýnda öðrenmek istediði hususlar varsa bunlar hakkýnda da soru sorabilir.
Söz konusu sorularýn da yazýlý ve açýk olmasý gerekir. Sigorta ettiren bu sorularý cevaplamakla yü-
kümlüdür.

ccc) Baðlantý
MADDE 1437 - (1) Tazminat ve bedel ödemelerinde, bildirilmeyen veya yanlýþ bildirilen bir

husus ile rizikonun gerçekleþmesi arasýndaki baðlantý, 1439 uncu maddede öngörülen kurallar uya-
rýnca dikkate alýnýr.

ddd) Sigortacý tarafýndan gerçek durumun bilinmesi
MADDE 1438 - (1) Bildirilmeyen veya yanlýþ bildirilen bir hususun ya da olgunun gerçek du-

rumu sigortacý tarafýndan biliniyorsa, sigortacý beyan yükümlülüðünün ihlâl edilmiþ olduðunu ileri
sürerek sözleþmeden cayamaz. Ýspat yükü sigorta ettirene aittir.

eee) Yaptýrým
MADDE 1439 - (1) Sigortacý için önemli olan bir husus bildirilmemiþ veya yanlýþ bildirilmiþ

olduðu takdirde, sigortacý 1440 ýncý maddede belirtilen süre içinde sözleþmeden cayabilir veya prim
farký isteyebilir. Ýstenilen prim farkýnýn on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleþmeden ca-
yýlmýþ kabul olunur. Önemli olan bir hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu öðrenilememiþ olma-
sý veya sigorta ettiren tarafýndan önemli sayýlmamasý durumu deðiþtirmez.
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(2) Rizikonun gerçekleþmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmâli ile beyan yükümlülüðü ihlâl
edildiði takdirde, bu ihlâl tazminatýn veya bedelin miktarýna yahut rizikonun gerçekleþmesine etki
edebilecek nitelikte ise, ihmâlin derecesine göre tazminattan indirim yapýlýr. Sigorta ettirenin kusu-
ru kast derecesinde ise beyan yükümlülüðünün ihlâli ile gerçekleþen riziko arasýnda baðlantý varsa,
sigortacýnýn tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; baðlantý yoksa, sigortacý ödenen
primle ödenmesi gereken prim arasýndaki oraný dikkate alarak sigorta tazminatýný veya bedelini
öder.

fff) Caymanýn þekli ve süresi

MADDE 1440 - (1) Caymanýn, sigorta ettirene bir beyanla yöneltilmesi þarttýr.

(2) Cayma, onbeþ gün içinde sigorta ettirene bildirilir. Bu süre sigortacýnýn bildirim yükümlü-
lüðünün ihlâl edilmiþ olduðunu öðrendiði tarihten itibaren baþlar.

ggg) Caymanýn hükümleri

MADDE 1441 - (1) Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasýtlý ise, sigortacý rizikoyu taþýdýðý süre-
ye ait primlere hak kazanýr.

hhh) Cayma hakkýnýn düþmesi

MADDE 1442 - (1) Cayma hakký aþaðýdaki hâllerde kullanýlamaz:

a) Cayma hakkýnýn kullanýlmasýndan açýkça veya zýmnen vazgeçilmiþse.

b) Caymaya yol açan ihlâle sigortacý sebebiyet vermiþse.

c) Sigortacý, sorularýndan bazýlarý cevapsýz býrakýldýðý hâlde sözleþmeyi yapmýþsa.

bb) Teklifin yapýlmasý ile kabulü arasýndaki deðiþiklikleri beyan yükümlülüðü

MADDE 1443 - (1) Teklifin yapýlmasý ile kabulü arasýndaki deðiþiklikler hakkýnda sözleþme-
nin yapýlmasý sýrasýndaki beyan yükümlülüðüne iliþkin madde hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.

cc) Sözleþme süresi içinde

aaa) Genel olarak

MADDE 1444 - (1) Sigorta ettiren, sözleþmenin yapýlmasýndan sonra, sigortacýnýn izni olma-
dan rizikoyu veya mevcut durumu aðýrlaþtýrarak tazminat tutarýnýn artmasýný etkileyici davranýþ ve
iþlemlerde bulunamaz.

(2) Sigorta ettiren veya onun izniyle baþkasý, rizikonun gerçekleþme ihtimalini artýrýcý veya
mevcut durumu aðýrlaþtýrýcý iþlemlerde bulunursa yahut sözleþme yapýlýrken açýkça riziko aðýrlaþ-
masý olarak kabul edilmiþ bulunan hususlardan biri gerçekleþirse derhal; bu iþlemler bilgisi dýþýnda
yapýlmýþsa, bu hususu öðrendiði tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacýya bildirir.

bbb) Sigortacýnýn haklarý

MADDE 1445 - (1) Sigortacý sözleþmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleþmesi veya mevcut
durumun aðýrlaþmasý ihtimalini ya da sözleþmede riziko aðýrlaþmasý olarak kabul edilebilecek olay-
larýn varlýðýný öðrendiði takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleþmeyi feshedebilir veya
prim farký isteyebilir. Farkýn on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleþme feshedilmiþ sayýlýr.

(2) Deðiþikliklerin yapýlmasýndan önceki duruma dönüldüðü takdirde fesih hakký kullanýlamaz.

(3) Süresinde kullanýlmayan fesih ve prim farkýný isteme hakký düþer.
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(4) Rizikonun artmasýna, sigortacýnýn menfaati ile iliþkili bir husus, sigortacýnýn sorumlu oldu-
ðu bir olay veya insanî bir görevin yerine getirilmesi ve hayat sigortalarýnda da sigortalýnýn saðlýk du-
rumunda meydana gelen deðiþiklikler sebep olmuþsa, birinci ilâ üçüncü fýkra hükümleri uygulanmaz.

(5) Rizikonun gerçekleþmesinden sonra sigorta ettirenin ihmâli belirlendiði ve deðiþikliklere
iliþkin beyan yükümlülüðünün ihlâl edildiði saptandýðý takdirde, söz konusu ihlâl tazminat miktarý-
na veya bedele ya da rizikonun gerçekleþmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmâlin derecesine gö-
re, tazminattan veya bedelden indirim yapýlýr. Sigorta ettirenin kastý hâlinde ise meydana gelen de-
ðiþiklik ile gerçekleþen riziko arasýnda baðlantý varsa, sigortacý sözleþmeyi feshedebilir; bu durum-
da sigorta tazminatý veya bedeli ödenmez. Baðlantý yoksa, sigortacý ödenen primle ödenmesi gere-
ken prim arasýndaki oraný dikkate alarak sigorta tazminatýný veya bedelini öder.

(6) Sigortacý, rizikonun gerçekleþmesinden önce, sigorta ettirenin beyan yükümlülüðünü kasýt-
lý olarak ihlâl ettiðini öðrenince, birinci fýkraya göre sözleþmeyi feshetse bile, deðiþikliðin meyda-
na geldiði sigorta dönemine ait prime hak kazanýr.

(7) Sigortacýya tanýnan feshin bildirim süresi veya feshin hüküm ifade etmesi için verilen süre
içinde, yapýlan deðiþiklikle baðlantýlý olarak rizikonun gerçekleþmesi hâlinde, sigorta tazminatý ve-
ya bedeli ödenen primle ödenmesi gereken prim arasýndaki oran dikkate alýnarak hesaplanýr.

dd) Riziko gerçekleþtiðinde
MADDE 1446 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleþtiðini öðrenince durumu gecikmeksi-

zin sigortacýya bildirir.

(2) Rizikonun gerçekleþtiðine iliþkin bildirimin yapýlmamasý veya geç yapýlmasý, ödenecek
tazminatta veya bedelde artýþa neden olmuþsa, kusurun aðýrlýðýna göre, tazminattan veya bedelden
indirim yoluna gidilir.

(3) Sigortacý rizikonun gerçekleþtiðini daha önce fiilen öðrenmiþse, ikinci fýkra hükmünden ya-
rarlanamaz.

c) Bilgi verme ve araþtýrma yapýlmasýna izin verme yükümlülüðü
MADDE 1447 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleþmesinden sonra, sözleþme uyarýnca ve-

ya sigortacýnýn istemi üzerine, rizikonun veya tazminatýn kapsamýnýn belirlenmesinde gerekli ve si-
gorta ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacýya makul bir süre içinde sað-
lamak zorundadýr. Ayrýca, sigorta ettiren, aldýðý bilgi ve belgenin niteliðine göre, rizikonun gerçek-
leþtiði veya diðer ilgili yerlerde sigortacýnýn inceleme yapmasýna izin vermekle ve kendisinden bek-
lenen uygun önlemleri almakla yükümlüdür.

(2) Bu yükümlülüðün ihlâl edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, kusurun aðýrlýðýna göre
tazminattan indirim yapýlýr.

d) Zararý önleme, azaltma ve sigortacýnýn rücu haklarýný koruma yükümlülüðü
MADDE 1448 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleþtiði veya gerçekleþme ihtimalinin yük-

sek olduðu durumlarda, zararýn önlenmesi, azaltýlmasý, artmasýna engel olunmasý veya sigortacýnýn
üçüncü kiþilere olan rücu haklarýnýn korunabilmesi için, imkânlar ölçüsünde önlemler almakla yü-
kümlüdür. Sigorta ettiren, sigortacýnýn bu konudaki talimatlarýna olabildiðince uymak zorundadýr.
Birden çok sigortacýnýn varlýðý ve bunlarýn birbirlerine aykýrý talimatlar vermeleri hâlinde, sigorta
ettiren, bu talimatlardan zararýn azaltýlmasý ve rücu haklarýnýn korunmasý bakýmýndan en uygun ola-
nýný dikkate alýr.
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(2) Bu yükümlülüðe aykýrýlýk sigortacý aleyhine bir durum yaratmýþsa, kusurun aðýrlýðýna göre
tazminattan indirim yapýlýr.

(3) Sigortacý sigorta ettirenin birinci fýkra gereðince yaptýðý makul giderleri, bunlar faydasýz
kalmýþ olsalar bile, sigorta tazminatýndan veya bedelinden ayrý olarak tazmin etmekle yükümlüdür.
Eksik sigortanýn yapýldýðý hâllerde 1462 nci madde hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.

(4) Sigortacý, sigorta ettirenin istemi üzerine giderlerin karþýlanmasý amacýyla gerekli tutarý
avans olarak ödemek zorundadýr.

e) Sözleþmede öngörülen yükümlülüklerin ihlâli
MADDE 1449 - (1) Sigortacýya karþý yerine getirilmesi gereken ve sözleþmeden doðan bir yü-

kümlülüðün ihlâli hâlinde, bu kanunda ve diðer kanunlarda yer alan özel düzenlemeler hariç olmak
üzere, sigortacýnýn sözleþmeyi kýsmen veya tamamen feshederek ifadan kurtulabileceðine iliþkin
hükümler, ihlâlde kusur bulunmamasý hâlinde sonuç doðurmaz.

(2) Ýhlâl kusura dayandýðý takdirde, durumun öðrenildiði tarihten itibaren bir ay içinde kulla-
nýlmayan fesih hakký düþer; meðerki, Kanun farklý bir süre öngörmüþ olsun.

(3) Sigortacý ihlâlin, rizikonun gerçekleþmesine ve sigortacýnýn yerine getirmesi gereken edi-
min kapsamýna etki etmediði durumlarda, sözleþmeyi feshedemez.

B) Kanun hükümlerinin uygulama alaný
MADDE 1450 - (1) Sosyal güvenlik kurumlarý ile yapýlan sözleþmeler hakkýnda, kendi kanun-

larýnda aksine hüküm bulunmadýkça, bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
C) Sigorta sözleþmeleri hakkýnda uygulanacak hükümler
MADDE 1451 - (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sigorta sözleþmesi hakkýnda

Borçlar Kanunu hükümleri uygulanýr.
D) Koruyucu hükümler
MADDE 1452 - (1) 1404 ve 1408 inci madde hükümleriyle ve 1429 uncu maddenin birinci

fýkrasýnýn ikinci cümlesine aykýrý sözleþmeler geçersizdir.
(2) 1418 ve 1420 nci madde ile 1430 uncu maddenin ikinci fýkrasý hükmüne aykýrý sözleþme

þartlarý geçersizdir.
(3) 1405, 1409, 1413 ilâ 1417, 1419, 1421, 1422 ilâ 1426 ncý madde, 1427 nci maddenin ikin-

ci ilâ beþinci fýkralarý, 1428 inci madde, 1430 uncu maddenin birinci ve üçüncü fýkralarý, 1431 inci
maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fýkralarý ve 1433 ilâ 1449 uncu madde hükümleri, sigorta et-
tiren, sigortalý ve lehdar aleyhine deðiþtirilemez; deðiþtirilirse bu Kanun hükümleri uygulanýr.

ÝKÝNCÝ KISIM
Sigorta Türlerine Ýliþkin Özel Hükümler

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Zarar Sigortalarý

A) Mal sigortalarý
I - Menfaat ve kapsam
1. Genel olarak
MADDE 1453 - (1) Rizikonun gerçekleþmemesinde menfaati bulunanlar, bu menfaatlerini mal

sigortasý ile teminat altýna alabilirler.
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(2) Rizikonun gerçekleþmesi sonucu doðan kazanç kaybý ile sigorta edilen malýn ayýbýndan do-
ðan hasarlar, aksine sözleþme yoksa, sigorta kapsamýnda deðildir. Mal baðlamýnda kazancýn, makul
sýnýrý aþan kýsmý sigorta edilemez.

(3) Mal sigortasý niteliðindeki grup sigortalarýnda; mal girmesi veya çýkmasý sebebiyle mal top-
luluðunda deðiþiklikler meydana gelmiþ olsa bile, sözleþme bütün hükümleriyle geçerlidir.

(4) Mal topluluðu için yapýlan mal sigortasý, topluluða dâhil münferit parçalarý da kapsar.

2. Baþkasý lehine sigorta
MADDE 1454 - (1) Sigorta ettiren, üçüncü bir kiþinin menfaatini, onun adýný belirterek veya

belirtmeyerek, sigorta ettirebilir. Sigorta sözleþmesinden doðan haklar sigortalýya aittir. Sigortalý,
aksine sözleþme yoksa, sigorta tazminatýnýn ödenmesini sigortacýdan isteyebilir ve onu dava edebi-
lir.

(2) Üçüncü kiþinin adýnýn belirtildiði durumlarda, tereddüt hâlinde, sigorta ettirenin, üçüncü ki-
þinin temsilcisi olarak deðil, kendi adýna fakat üçüncü kiþi lehine hareket ettiði kabul edilir.

(3) Sözleþmede, sigortanýn kimin menfaati için yaptýrýldýðý açýk da býrakýlabilir. “Kimin olacak-
sa onun lehine” yapýlan böyle bir sigortanýn, üçüncü kiþi lehine yaptýrýldýðý anlaþýlýrsa, ikinci fýkra
hükmü uygulanýr.

3. Müþterek menfaatlerin sigortasý
MADDE 1455 - (1) Bir malýn veya o mala iliþkin bir hakkýn yalnýz bir kýsmýnda menfaat sa-

hibi olan kiþi, kendisine ait kýsýmdan fazlasýný da sigorta ettirmiþse, sigortanýn bu fazlaya iliþkin kýs-
mý, sigorta ettirenle ayný menfaati olanlar lehine yapýlmýþ sayýlýr.

4. Menfaat üzerinde sýnýrlamalar
a) Sýnýrlý aynî hak
MADDE 1456 - (1) Sýnýrlý aynî hak ile takyit edilmiþ bir mal üzerindeki, malike ait menfaat

sigortalandýðý takdirde, kanunda aksi öngörülmemiþse, sýnýrlý aynî hak sahibinin hakký sigorta taz-
minatý üzerinde de devam eder.

(2) Sigortacýya, mal üzerinde sýnýrlý aynî hak bulunduðu bildirildiði takdirde, aynî hak sahiple-
rinin izni bulunmadýkça, sigortacý sigorta tazminatýný sigortalýya ödeyemez. Aynî hakkýn sicille
alenîleþtiði veya sigortacýnýn bunu bildiði durumlarda bildirime gerek yoktur. Sigortalý menfaate
konu malýn tamiri veya eski hâline getirilmesi amacýyla ve teminat gösterilmesi þartýyla, tazminat
sigortalýya ödenebilir.

(3) Ýkinci fýkra hükmüne aykýrý hareket eden sigortacý, sýnýrlý aynî hak sahipleri ödemeye son-
radan yazýlý onay verdikleri takdirde, bunlara karþý sorumluluktan kurtulur.

(4) Sigortacý, sigorta ettirenin prim ödeme borcunda temerrüde düþtüðünü ve prim farký istemi
dolayýsýyla sigorta ettirene ihtarda bulunduðunu, aynî hakkýný kendisine bildirmiþ olan ve kendisi
tarafýndan bilinen aynî hak sahiplerine de bildirir.

(5) Sigorta ettiren veya sigortacý tarafýndan sözleþme feshedildiðinde veya sözleþmeden cayýl-
dýðýnda; sigortacý, fesih veya cayma bildirimi kendisi tarafýndan yapýlmýþsa, söz konusu bildirim ta-
rihinden, diðer hâllerde sözleþmenin sona ermesinden itibaren, onbeþ gün içinde, durumu sýnýrlý
aynî hak sahiplerine bildirir. Sigorta sözleþmesi, aynî hak sahipleri yönünden sözleþmenin sona er-
mesinden itibaren onbeþ gün süre ile geçerli olur. Durumu öðrenen aynî hak sahibi, bu onbeþ gün
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içinde sözleþmeye devam edeceðini sigortacýya bildirmediði takdirde, sigorta sözleþmesi, aynî hak
sahibi için de geçersiz hâle gelir. Aynî hak sahibi sözleþmeye devam etmek isterse, sigortacý haklý
bir neden olmadýðý sürece bu istemi reddedemez.

(6) Sigortacý, istem üzerine, sýnýrlý aynî hak sahibi olduðunu bildiren kiþiye sigorta korumasý
ile sigorta bedelinin miktarý hakkýnda bilgi verir.

(7) Hak sahipliðini sigortacýya bildiren sýnýrlý aynî hak sahibi hakkýnda da 1416 ncý madde uy-
gulanýr.

(8) Bu madde hükümleri sigorta ettiren lehine kurulmuþ sýnýrlý aynî haklar için uygulanmaz.

b) Haciz

MADDE 1457 - (1) Sigortalý mal haczedilirse, sigortacý, zamanýnda bilgilendirilmek þartýyla,
sigorta tazminatýný icra müdürlüðüne ödeyerek borcundan kurtulur. Bir malýn haczinde, icra memu-
ru, borçludan söz konusu mallarýn sigortalý olup olmadýðýný, sigortalý ise, hangi sigortacý tarafýndan
sigorta edildiðini sorar; haczedilen malýn sigortalý olduðunu öðrendikten sonra, sigorta tazminatýnýn
diðer bir bildirime kadar ancak icra müdürlüðüne ödenilmesiyle borçtan kurtulacaðýný sigortacýya
ihtar eder.

II - Geçmiþe etkili sigorta

MADDE 1458 - (1) Sigorta, sigorta korumasý sözleþmenin yapýlmasýndan önceki bir tarihten
itibaren saðlanacak þekilde yapýlabilir. Ancak, rizikonun gerçekleþtiði veya gerçekleþme ihtimalinin
ortadan kalkmýþ olduðu, sözleþmenin yapýlmasý sýrasýnda, sigortacý ile sigorta ettiren ve sigortadan
haberi olmak þartýyla, sigortalý tarafýndan biliniyorsa sözleþme geçersizdir. Rizikonun gerçekleþtiði
veya gerçekleþme ihtimalinin ortadan kalktýðýnýn sigorta ettiren veya sigortalý tarafýndan bilinip si-
gortacý tarafýndan bilinmediði durumlarda, sigortacý sözleþme ile baðlý olmamakla birlikte, ödenme-
si gereken primin tamamýna hak kazanýr.

III - Tazminat ilkesi

1. Genel olarak

MADDE 1459 - (1) Sigortacý, sigortalýnýn uðradýðý zararý tazmin eder.

2. Sigorta deðeri

MADDE 1460 - (1) Sigorta deðeri sigorta olunan menfaatin tam deðeridir.

3. Sigorta bedeli

MADDE 1461 - (1) Sigortacýnýn sorumluluðu sigorta bedeli ile sýnýrlýdýr. Sigorta bedeli, rizi-
konun gerçekleþtiði andaki sigortalý menfaatin deðerini aþsa bile, sigortacý uðranýlan zarardan faz-
lasýný ödemez.

(2) Aynen tazmini öngören yeni deðer sigortalarý hakkýnda birinci fýkra hükmü uygulanmaz.

4. Hükümleri

a) Eksik sigorta

MADDE 1462 - (1) Sigorta bedeli, sigorta deðerinden az olduðu takdirde, sigorta edilmiþ men-
faatin bir kýsmýnýn zarara uðramasý hâlinde sigortacý, aksine sözleþme yoksa, sigorta bedelinin si-
gorta deðerine olan oranýna göre tazminat öder.
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b) Aþkýn sigorta
MADDE 1463 - (1) Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin deðerinin üstünde ise, aþan kýsým

geçersizdir. Bu sebeple, sigorta bedeli ile sigorta priminin onu karþýlayan kýsmý indirilir ve tahsil
edilmiþ fazla prim geri verilir.

(2) Sigorta ettirenin, malî çýkar saðlamak amacýyla kötüniyetle yaptýðý aþkýn sigorta sözleþme-
si geçersizdir. Sözleþme yapýlýrken geçersizliði bilmeyen sigortacý, durumu öðrendiði sigorta döne-
minin sonuna kadar prime hak kazanýr.

c) Takseli sigorta
MADDE 1464 - (1) Taraflar sözleþme ile sigorta deðerini belirli bir para olarak belirlemiþler-

se, bu para taraflar arasýnda, sigorta deðeri için esas olur.
(2) Takse esaslý þekilde fahiþ ise, sigortacý taksenin indirilmesini isteyebilir. Umulan kazanç

takselenmiþ ise, taksenin sözleþme yapýldýðý sýrada ticarî tahminlere göre elde edilmesi mümkün gö-
rülen kazancý aþmasý hâlinde sigortacý bunun indirilmesini isteyebilir.

d) Birden çok sigorta
aa) Kural
MADDE 1465 - (1) Ayný menfaatin, ayný rizikolara karþý, ayný süre için, birden çok sigortacý-

ya, ayný veya farklý tarihlerde sigorta ettirilmesi hâlinde sigorta ettirene sigorta bedelinden daha faz-
lasý ödenmez.

(2) Birden çok sigortada, sigorta ettiren, sigortacýlardan herbirine hem rizikonun gerçekleþtiði-
ni hem de ayný menfaat için yapýlan diðer sigortalarý bildirir. Bu hükme aykýrýlýk hâlinde 1446 ncý
madde hükmü uygulanýr.

bb) Müþterek sigorta
MADDE 1466 - (1) Bir menfaat birden çok sigortacý tarafýndan ayný zamanda, ayný süreler için

ve ayný rizikolara karþý sigorta edilmiþse, yapýlan birden çok sigorta sözleþmesinin hepsi, ancak si-
gorta olunan menfaatin deðerine kadar geçerli sayýlýr. Bu takdirde sigortacýlardan her biri, sigorta
bedellerinin toplamýna göre, sigorta ettiði bedel oranýnda sorumlu olur.

(2) Sözleþmelere göre sigortacýlar müteselsilen sorumlu olduklarý takdirde, sigortalý, uðradýðý
zarardan fazla bir para isteyemeyeceði gibi, sigortacýlardan her biri yalnýz kendi sözleþmesine göre
ödemekle yükümlü olduðu bedele kadar sorumlu olur. Bu hâlde ödemede bulunan sigortacýnýn di-
ðer sigortacýlara karþý haiz olduðu rücu hakký, sigortacýlarýn sigortalýya sözleþme hükümlerine göre
ödemek zorunda olduklarý bedeller oranýndadýr.

cc) Çifte sigorta
MADDE 1467 - (1) Deðerinin tamamý sigorta olunan bir menfaat, sonradan ayný veya farklý

kiþiler tarafýndan, ayný rizikolara karþý, ayný süreler için sigorta ettirilemez; sigorta ettirilmiþse, si-
gorta ancak aþaðýdaki hâl ve þartlarda geçerli sayýlýr:

a) Sonraki ve önceki sigortacýlar onay verirlerse; bu takdirde, sigorta sözleþmeleri ayný zaman-
da yapýlmýþ sayýlarak riziko gerçekleþtiðinde sigorta bedeli, 1466 ncý maddede gösterilen oranda si-
gortacýlar tarafýndan ödenir;

b) Sigorta ettiren, önceki sigortadan doðan haklarýný ikinci sigortacýya devir veya o haklardan
feragat etmiþse; bu takdirde, devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine yazýlmasý þarttýr; yazýl-
mazsa ikinci sigorta sözleþmesi geçersiz sayýlýr;
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c) Sonraki sigortacýnýn, ancak önceki sigortacýnýn ödemediði tazminattan sorumluluðu þart ký-
lýnmýþ ise; bu hâlde önceden yapýlmýþ olan sigortanýn ikinci sigorta poliçesine yazýlmasý gerekir; ya-
zýlmazsa, ikinci sigorta sözleþmesi geçersiz sayýlýr.

dd) Kýsmî sigorta

MADDE 1468 - (1) Sigorta olunan menfaatin deðeri önceki sözleþmeyle tamamen teminat al-
týna alýnamamýþsa bu menfaat, geri kalan deðerine kadar bir veya birkaç defa daha sigorta ettirebi-
lir. Bu takdirde, o menfaati sonradan sigorta eden sigortacýlar, bakiyeden dolayý sözleþmenin yapý-
lýþ tarihleri sýrasýyla sorumlu olurlar. Ayný günde yapýlmýþ olan sözleþmeler, ayný anda yapýlmýþ sa-
yýlýr.

e) Sigortacýnýn sigortalanan menfaati inceleyebilmesi

MADDE 1469 - (1) Sigortacý, sigorta süresi içinde sigortalý menfaatin deðerini inceleyebilir.

IV - Sigorta edilen menfaatin sahibinin deðiþmesi

MADDE 1470 - (1) Sigorta edilen menfaatin sahibinin deðiþmesi hâlinde, aksine sözleþme
yoksa, sigorta iliþkisi sona erer.

V - Zarar gören mal ve zararýn gerçekleþtiði yerde deðiþiklik yapmama

MADDE 1471 - (1) Sigorta ettiren, hasarýn saptanmasýndan önce, hasar konusu yerde ve mal-
da, hasar sebebinin veya zarar miktarýnýn belirlenmesini güçleþtirecek veya engelleyecek bir deði-
þiklik yapamaz; meðerki, bu deðiþiklik sigortacýnýn onayý veya zararý azaltma amacý ile yapýlmýþ ol-
sun.

(2) Bu yükümlülüðün kusurlu ihlâlinde, ihlâl ile zarar arasýnda illiyet bulunmasý þartýyla, kusu-
run aðýrlýðýna göre tazminattan indirime gidilir.

VI - Halefiyet

MADDE 1472 - (1) Sigortacý, sigorta tazminatýný ödediðinde, hukuken sigortalýnýn yerine ge-
çer. Sigortalýnýn, gerçekleþen zarardan dolayý sorumlulara karþý dava hakký varsa bu hak, tazmin et-
tiði bedel kadar, sigortacýya intikal eder. Sorumlulara karþý bir dava veya takip baþlatýlmýþsa, sigor-
tacý, mahkemenin veya diðer tarafýn onayý gerekmeksizin, halefiyet kuralý uyarýnca, sigortalýsýna
yaptýðý ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldýðý yerden devam ettirebilir.

(2) Sigortalý, birinci fýkraya göre sigortacýya geçen haklarýný ihlâl edici þekilde davranýrsa, si-
gortacýya karþý sorumlu olur. Sigortacý zararý kýsmen tazmin etmiþse, sigortalý kalan kýsýmdan dola-
yý sorumlulara karþý sahip olduðu baþvurma hakkýný korur.

B) Sorumluluk sigortalarý

I - Genel hükümler

1. Sözleþmenin konusu ve kapsamý

MADDE 1473 - (1) Sigortacý sorumluluk sigortasý ile, sözleþmede aksine hüküm yoksa, sigor-
talýnýn sözleþmede öngörülen ve zarar daha sonra doðsa bile, sigorta süresi içinde gerçekleþen bir
olaydan kaynaklanan sorumluluðu nedeniyle zarar görene, sigorta sözleþmesinde öngörülen mikta-
ra kadar tazminat öder.

(2) Sigorta, sigortalýnýn iþletmesi ile ilgili sorumluluðu için yaptýrýlmýþsa, sözleþmede aksine
hüküm yoksa bu sigorta, sigortalýnýn temsilcisi ile iþletmenin veya iþletmenin bir kýsmýnýn yöneti-
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minde, denetiminde ve iþletmede çalýþtýrýlan kiþilerin sorumluluðunu da karþýlar. Bu durumda sigor-
ta baþkasý hesabýna yapýlmýþ sayýlýr.

2. Hukukî koruma
MADDE 1474 - (1) Sigortalý aleyhine bir istem ileri sürüldüðünde, isteme iliþkin makul gider-

ler sigortacý tarafýndan karþýlanýr; sigorta bedelini aþan giderlerin ödenebilmesi için sözleþmede hü-
küm bulunmalýdýr.

(2) Sigortacý, sigortalýnýn istemi üzerine, giderler için avans vermek zorundadýr.

3. Bildirim yükümlülüðü
MADDE 1475 - (1) Sigortalý sorumluluðunu gerektirecek olaylarý, on gün içinde, sigortacýya

bildirir.

(2) Sigortalý kendisine yöneltilen istemi, aksi kararlaþtýrýlmamýþsa derhal sigortacýya bildirir.

(3) Bildirim yükümlülüðünün ihlâli hâlinde, 1446 ncý maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarý hü-
kümleri kýyas yolu ile uygulanýr.

4. Sigortacýnýn yardýmlarý
MADDE 1476 - (1) Sigortacý, 1475 inci maddeye uygun olarak bildirimde bulunulmasý tari-

hinden itibaren beþ gün içinde, zarara uðrayanýn istemleriyle ilgili olarak ve sigortalýnýn adýna, fa-
kat sorumluluk ve tüm giderler kendisine ait olmak üzere, gerekli hukukî iþlemlerin gerçekleþtiri-
lip, kararlarýn alýnmasýný ve ayrýca savunmaya yardýmda bulunmayý üstlenip üstlenmeyeceðini si-
gortalýya bildirir; aksi hâlde bu maddenin dördüncü fýkrasý uygulanýr.

(2) Birinci fýkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapýlmasý zorunlu iþlemleri sigortalý yürütür.

(3) Sigortacý birinci fýkra anlamýnda üstlenmede bulunmuþsa, sigortalýnýn hak ve menfaatleri-
ni gözetir.

(4) Sigortacý bildirimde bulunmamýþsa, sigortalý aleyhine kesinleþen tazminatý öder. Ancak, si-
gortalýnýn sigortacýnýn onayýný almadan yaptýðý sulh sözleþmesi, bildirimden itibaren onbeþ gün
içinde onay verilmemiþse, sigortacýya karþý geçersizdir; sigortacý haklý olmayan sebeplerle sulhe
onay vermekten kaçýnamaz.

5. Kasten neden olma
MADDE 1477 - (1) Sigortacý, sigortalýnýn, sorumluluk konusu olayý kasten gerçekleþtirmesin-

den doðan zararlardan sorumlu olmaz.

6. Doðrudan dava hakký
MADDE 1478 - (1) Zarar gören, uðradýðý zararýn sigorta bedeline kadar olan kýsmýnýn tazmi-

nini, sigorta sözleþmesi için geçerli zamanaþýmý süresi içinde kalmak þartýyla, doðrudan sigortacý-
dan isteyebilir.

7. Sigortacýnýn zarar görenden bilgi alma hakký
MADDE 1479 - (1) Sigortacý, zarara sebep olan olayýn ve zarar miktarýnýn belirlenmesi ama-

cýyla, zarar görenden bilgi isteyebilir. Zarar gören, saðlanmasý ihtimali bulunan ve istenilmesi hak-
lý görülebilecek ilgili tüm belgeleri sigortacýya vermek zorundadýr. Zarar görenin bu zorunluluða
uymamasý hâlinde, durumun zarar görene yazýlý bildirilmiþ olmasý kaydýyla, sigortacýnýn sorumlu-
luðu, zorunluluk yerine getirilmiþ olsaydý ödemek zorunda kalacaðý miktarla sýnýrlýdýr.
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8. Takas

MADDE 1480 - (1) Sigortacý, zarar görene ödeyeceði sigorta tazminatýný, sigorta sözleþmesin-
den doðan alacaklarý ile takas edemez.

9. Halefiyet

MADDE 1481 - (1) Sigortacý, sigorta tazminatýný ödedikten sonra hukuken sigortalý yerine ge-
çer. Sigortalýnýn gerçekleþen zarardan dolayý sorumlulara karþý dava hakký varsa bu hak, tazmin et-
tiði bedel tutarýnda sigortacýya ait olur.

(2) Sorumlulara karþý bir dava veya takip baþlatýlmýþsa, sigortacý mahkemenin veya diðer tara-
fýn onayý gerekmeksizin, halefiyet kuralý gereðince, sigortalýsýna yaptýðý ödemeyi ispat ederek, da-
va veya takibi kaldýðý yerden devam ettirebilir.

(3) Sigortalý veya zarar gören, birinci fýkra gereðince sigortacýya geçen haklarýný ihlâl edici þe-
kilde davranýrsa, sigortacýya karþý sorumlu olur.

10. Zamanaþýmý

MADDE 1482 - (1) Sigortacýya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan itiba-
ren on yýlda zamanaþýmýna uðrar.

II - Zorunlu sorumluluk sigortalarý

1. Sözleþme yapma zorunluluðu

MADDE 1483 - (1) Sigortacýlar, diðer kanunlardaki hükümler saklý kalmak üzere, faaliyet gös-
terdikleri dallarýn kapsamýnda bulunan zorunlu sigortalarý yapmaktan kaçýnamazlar.

2. Zarar görenle iliþkide ifa yükümlülüðü

MADDE 1484 - (1) Sigortacý, sigortalýya karþý ifa borcundan tamamen veya kýsmen kurtulmuþ
olsa da, zarar gören bakýmýndan ifa borcu, zorunlu sigorta miktarýna kadar devam eder.

(2) Sigorta iliþkisinin sona ermesi, zarar görene karþý ancak, sigortacýnýn sözleþmenin sona er-
diðini veya ereceðini yetkili mercilere bildirmesinden bir ay sonra hüküm doðurur.

(3) Zarar, sosyal güvenlik kurumlarý tarafýndan karþýlandýðý ölçüde sigortacýnýn sorumluluðu
sona erer.

III - Sorumluluk sigortalarýna uygulanacak hükümler

MADDE 1485 - (1) Sorumluluk sigortalarýna genel hükümlerle birlikte, 1454 üncü ve 1458 in-
ci maddeler, 1466 ncý maddenin birinci fýkrasý ve 1471 inci madde de uygulanýr.

C) Koruyucu hükümler

MADDE 1486 - (1) 1453 üncü maddenin ikinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi, 1458 inci maddenin
birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi, 1459 ve 1461 inci maddeleri, 1463 üncü maddenin birinci fýkrasý,
1472 ve 1477 nci maddeleri hükümlerine aykýrý yapýlan sözleþmeler geçersizdir.

(2) 1456 ncý maddenin birinci fýkrasý, 1465 ilâ 1468, 1479, 1480, 1482, 1484 ve 1485 inci mad-
deleri hükümlerine aykýrý sözleþme þartlarý geçersizdir.

(3) 1471 inci maddenin ikinci fýkrasý, 1474 ilâ 1476 ncý maddeler hükümleri sigortalý aleyhine
deðiþtirilemez; deðiþtirilirse bu Kanun hükümleri uygulanýr.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Can Sigortalarý

A) Hayat sigortasý
I - Taným
MADDE 1487 - (1) Hayat sigortasý ile sigortacý, belli bir prim karþýlýðýnda, sigorta ettirene ve-

ya onun belirlediði kiþiye, sigortalýnýn ölümü veya hayatta kalmasý hâlinde, sigorta bedelini ödeme-
yi üstlenir.

(2) Hayatý sigorta edilen kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüþse sigorta sözleþmesi ge-
çersizdir.

II - Tontin
MADDE 1488 - (1) Birden çok kiþi tarafýndan verilen katký paylarý ile oluþturulan varlýklarýn,

belirli bir tarihte hayatta kalanlar ve ölenin önceden belirlemiþ olmasý hâlinde, lehdarlar arasýnda
paylaþtýrýlmasý ilkesi uyarýnca tontinler kurulabilir.

III - Sözleþmeden cayma
MADDE 1489 - (1) Sigorta ettiren, sigortacýnýn kendisine cayma hakkýný kullanabileceðini bil-

dirmesinden itibaren onbeþ gün içinde sözleþmeden cayabilir. Bilgilendirmenin yapýldýðý sigortacý
tarafýndan ispatlanýr. Bilgilendirme yapýlmamýþsa cayma hakký ilk primin ödenmesinden bir ay son-
ra sona erer.

(2) 1430 uncu madde hükmü saklýdýr.
IV - Hayatý sigorta edilecek kiþi
MADDE 1490 - (1) Sigorta ettiren, kendisinin veya baþkasýnýn hayatýný, ölüm veya hayatta

kalma ihtimallerine karþý sigorta ettirebilir.
(2) Baþkasýnýn hayatý üzerine sigorta yapýlabilmesi için, o kiþinin hayatýnýn devamýnda lehda-

rýn menfaatinin bulunmasý þarttýr. Ayrýca, ölüm ihtimaline karþý yapýlan sigortalarda, sigorta bedeli-
nin mutad cenaze giderlerini aþmasý hâlinde sigortalýnýn veya varsa kanunî temsilcisinin yazýlý izni
gerekir. Sigortalý onbeþ yaþýndan büyükse kanunî temsilcinin dýþýnda ayrýca onun da izni alýnýr. Ýzin
olmadan yapýlan sözleþme, icazet verilmediði takdirde geçersizdir.

(3) Kanunî temsilcinin lehdar olarak atadýðý veya kendisinin sigorta ettiren olduðu durumlar-
da, kanunî temsilcinin iznin verilmesinde sigortalýyý temsil yetkisi yoktur.

(4) Menfaat þartýnýn sözleþmenin yapýlmasýndan sonra ortadan kalkmasý hâlinde sözleþme o an-
dan itibaren geçersiz hâle gelir; ancak, sigorta ettirene iþtira deðeri ödenir.

V - Sigorta deðeri
MADDE 1491 - (1) Bir kimsenin hayatý bir veya birkaç sigortacý tarafýndan çeþitli bedeller

üzerine sigorta ettirilebilir.
(2) Ödenecek bedelin lehdarýn maddî menfaatinden daha fazla olduðu durumlarda, aþan kýsým

sigortalýnýn lehine yapýlmýþ sayýlýr.
VI - Doktor incelemesi
MADDE 1492 - (1) Sigorta ettiren ile sigortacý arasýnda, sigorta edilecek kiþinin doktor ince-

lemesinden geçmesi kararlaþtýrýlmýþ olsa bile, sigortacý sigortalanacak kiþiyi bu incelemeyi yaptýr-
maya zorlayamaz.
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VII - Lehdar

1. Atanmasý ve deðiþtirilmesi

MADDE 1493 - (1) Sigorta ettiren, 1490 ýncý maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarý saklý kalmak
üzere, gerçek ya da tüzel kiþi lehine sigorta sözleþmesi yapabilir.

(2) Sigorta ettiren, atadýðý lehdarý sigortacýya bildirir.

(3) Lehdarýn sigortacýya bildirilmemiþ olmasý hâlinde, sigortacý iyiniyetle yaptýðý ödeme ile
borcundan kurtulur.

(4) Sigorta ettiren, deðiþtirme hakkýndan vazgeçtiðini sigorta poliçesine yazdýrmakla beraber
sigorta poliçesini lehdara teslim etmiþse, o kiþiyi deðiþtiremez. Tereddüt hâlinde, sigorta ettirenin
lehdarý deðiþtirme hakkýný saklý tuttuðu kabul edilir. Sigorta ettirenin lehdarý deðiþtirme hakkýndan
açýkça vazgeçtiði ve sigorta poliçesinin lehdara verildiði hâllerde bile, mirasçýlýktan çýkarma veya
hibeden rücu hâlleri gerçekleþmiþ yahut ilgililer arasýnda o kiþinin lehdar olarak atanmasýna iliþkin
sebep ortadan kalkmýþ ise lehdar deðiþtirilebilir.

(5) Lehdar atanmasý ve lehdar deðiþiklikleri sigortacýnýn iznine baðlý deðildir.

(6) Lehdarýn deðiþtirilemeyeceði durumlarda, sigorta ettiren tarafýndan ayrýlma ve ödünç alma
haklarý kullanýldýðý takdirde, ödenecek tutar üzerinde lehdar hak sahibi olduðu gibi, rizikonun ger-
çekleþmesinden önce sigortacýnýn iflâsý sonucu ödenecek miktar üzerinde de, aksi kararlaþtýrýlma-
dýkça, lehdar hak sahibidir.

(7) Sigortacýdan edimi istem ve tahsil yetkisi, aksi kararlaþtýrýlmadýkça, lehdara aittir.

2. Lehdar atanmasýna iliþkin yorum kuralý

MADDE 1494 - (1) Ölüm rizikosuna karþý yapýlmýþ sigortalarda, birden fazla kiþi paylarý be-
lirtilmeksizin lehdar olarak atanmýþsa, sigorta bedeli üzerinde hepsi eþit oranda hak sahibidir. Hak
sahiplerinden biri tarafýndan alýnmayan pay, diðerlerinin payýna eklenir. Mirasýn reddi veya miras-
tan vazgeçme lehdarýn hakký üzerinde etkili olmaz.

(2) Ölüm rizikosuna karþý yapýlan sigortalarda lehdar belirtilmemiþse, sözleþmenin sigorta et-
tirenin mirasçýlarý lehine, yaþama ihtimaline karþý yapýlmýþ sigortalarda ise sigortalý lehine yapýldý-
ðý kabul olunur.

VIII - Sigorta ettiren lehine hak

MADDE 1495 - (1) Lehdarýn, sigortacýya karþý, istem hakkýný kazanamamasý hâlinde, bu hak
sigorta ettirene, onun da ölmüþ olmasý hâlinde, mirasçýlarýna geçer.

IX - Grup sigortalarý

MADDE 1496 - (1) En az on kiþiden oluþan, sigorta ettiren tarafýndan, belirli kýstaslara göre
kimlerden oluþtuðunun belirlenebilmesi imkâný bulunan bir gruba dâhil kiþiler lehine, tek bir söz-
leþme ile sigorta yapýlabilir. Sözleþmenin devamý sýrasýnda gruba dâhil herkes sigortadan, grup si-
gortasý sözleþmesi sonuna kadar yararlanýr. Sözleþmenin yapýlmasýndan sonra grubun on kiþinin al-
týna düþmesi sözleþmenin geçerliliðini etkilemez.

(2) Grupta yer alan her kiþiye poliçe içeriðini özetleyen bir belge verilir.

(3) Grup sigortalarýnda lehdarý atama hakký, aksi kararlaþtýrýlmamýþsa, grupta yer alan kiþiye
aittir.
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(4) Sözleþme süresi içinde gruptan ayrýlma hâlinde grup sigortasý ile saðlanan teminat, aksi ka-
rarlaþtýrýlmamýþsa, sigorta ettiren, sigortalý veya lehdar tarafýndan bireysel olarak devam ettirilebi-
lir. Sigortalý veya lehdarýn sözleþmeye bireysel olarak devam etmesi ancak sigorta ettiren sýfatýyla
olur. Bu kiþiler geçmiþ günlere ait kendilerine düþen prim borçlarýndan, önceki sigorta ettirenle bir-
likte sorumludur.

(5) Grup sigortalarýnda ayrýlma, ödünç alma, indirme, bildirim yükümlülüðü ve ilgili diðer ko-
nular Hazine Müsteþarlýðýnýn baðlý olduðu Bakanlýk tarafýndan çýkartýlacak yönetmelikle düzenle-
nir.

X - Beyanlar

1. Yanlýþ yaþ beyaný

MADDE 1497 - (1) Sigortalýnýn sözleþmenin yapýlmasý sýrasýnda yaþýnýn yanlýþ bildirilmesi
sonucu prim düþük belirlenmiþse, sigorta bedeli, gerçek yaþa göre alýnmasý gereken primin, belirle-
nen prime olan oranýna göre ödenir. Ýndirimden önce riziko gerçekleþip sigorta bedeli ödenmiþ ise
sigortacý ödediði fazla kýsmýn geriye verilmesini faiziyle birlikte isteyebilir.

(2) Gerçek yaþa göre fazla prim ödenmesi hâlinde, sigorta bedeli ödenen prime göre artýrýlýr.
Artýrýmdan önce sigorta bedeli ödenmiþ ise eksik kýsým sigortacý tarafýndan tamamlanýr.

(3) Sigortacý, yanlýþ yaþ bildirimi sebebiyle sadece gerçek yaþýn, sözleþmenin yapýldýðý sýrada
teknik esaslara göre belirlenen sýnýrlar dýþýnda kalmasý hâlinde, sözleþmeden cayabilir.

2. Sözleþmenin yapýlmasý sýrasýndaki beyan yükümlülüðünün ihlâli

MADDE 1498 - (1) Sigortacý, yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleþmenin yapýlmasýndan
itibaren beþ yýl geçmiþse, sigorta ettirenin sözleþmenin yapýlmasý sýrasýnda beyan yükümlülüðünü
ihlâl etmiþ olmasý nedeniyle sözleþmeden cayamaz, sadece prim farký isteyebilir; meðerki, beyan
yükümlülüðü kasýtlý bir þekilde ihlâl edilmiþ olsun. Sigorta ettiren, prim farkýný ödemeyi kabul et-
mezse sigortacý, riziko gerçekleþtiðinde ödenen primle ödenmesi gereken prim arasýndaki oraný dik-
kate alarak sigorta bedelini öder. Ancak, risk artýþý beyan yükümlülüðünün ihlâli nedeniyle sigorta-
cýnýn teknik esaslarýna göre saptanan sýnýrlarýnýn dýþýnda kalmýþsa, sigortacý sözleþmeden cayabilir.
Yenilenen sözleþmelerde bu süre, ilk sözleþmenin yapýldýðý tarihten baþlar.

3. Sözleþmenin devamý sýrasýndaki beyan yükümlülüðünün ihlâli

MADDE 1499 - (1) Sigortacý, rizikonun artmasýndan itibaren, yenilemeler de dâhil olmak üze-
re beþ yýl geçmiþse, sigorta ettirenin beyan yükümlülüðünün ihlâl edilmiþ olmasý nedeniyle sözleþ-
meyi feshedemez; sadece prim farký isteyebilir; meðerki, beyan yükümlülüðü kasýtlý bir þekilde ihlâl
edilmiþ olsun. Sigorta ettiren prim farkýný ödemeyi kabul etmezse, riziko gerçekleþtiðinde sigortacý
ödenen primle ödenmesi gereken prim arasýndaki oraný dikkate alarak, sigorta bedelini öder. Ancak,
beyan yükümlülüðünün ihlâli nedeniyle riziko artýþý, teknik esaslara göre tespit edilen sýnýrlar dýþýn-
da kalmýþ ise, sigortacý sözleþmeyi feshedebilir.

XI - Sigortadan ayrýlma

MADDE 1500 - (1) Sigorta ettiren, en az bir yýldan beri yürürlükte bulunan ve bir yýllýk primi
ödenmiþ olan sigorta sözleþmelerinde, istediði zaman sözleþmeyi sona erdirerek sigortadan ayrýla-
bilir. Ayrýlma deðeri, ayrýlmanýn istenildiði andaki genel kabul görmüþ aktüerya kurallarýna uygun
bir biçimde hesaplanan deðerdir.
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(2) Yaþama ihtimaline karþý yapýlan sigortalarda, sigortacýdan ayrýlma deðerinin istenilebilme-
si için sigortalýnýn saðlýklý olduðunu ispat etmesi gerekir.

XII - Ödünç verme
MADDE 1501 - (1) En az bir yýldan beri yürürlükte bulunan ve bir yýllýk primi ödenmiþ olan

sigorta sözleþmelerinde, sigorta ettirenin istemesi hâlinde sigortacý, istem anýndaki, genel kabul gör-
müþ aktüerya kurallarýna uygun bir biçimde hesaplanan deðer üzerinden sigortalýya ödünç para ver-
mek zorundadýr.

XIII - Prim ödenmesinden muaf sigorta
MADDE 1502 - (1) En az bir yýldan beri yürürlükte bulunan ve bir yýllýk primi ödenmiþ olan

sigorta sözleþmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme borcunu yerine getirmezse, sigorta-
cý bu sebeple sözleþmeyi feshedemez ve prim isteyemez. Bu hâlde sigorta, prim ödenmesinden mu-
af sigortaya dönüþür. Prim ödenmesinden muaf sigortada, sigorta bedeli ödenen primle sözleþme
uyarýnca ödenmesi gereken prim arasýndaki orana göre ödenir.

XIV - Ýntihar
MADDE 1503 - (1) Sigortalý, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yýldan beri devam

eden ve ölüm ihtimaline karþý yapýlan bir sözleþmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya
intihara teþebbüs sonucu ölürse, sigortacý sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür.

(2) Sigortalýnýn intiharý veya intihara teþebbüsü sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir rahat-
sýzlýk sebebiyle üç yýldan önce gerçekleþmiþ ise sigortacý sigorta bedelini ödemek zorundadýr.

XV - Sigorta ettiren veya lehdarýn sigortalýyý öldürmesi
MADDE 1504 - (1) Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doðmasýný saðlamak

amacýyla sigortalýyý öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklýðý ederse, sigortacý bedel ödeme bor-
cundan kurtulur.

(2) Lehdar, sigortalýyý öldürmüþ veya onun öldürülmesinde herhangi bir þekilde suç ortaklýðý
etmiþse, sigorta bedelinden mahrum kalýr ve bu bedel ölenin mirasçýlarýna ödenir.

XVI - Lehdarýn sigorta ettirenin yerine geçmesi
MADDE 1505 - (1) Sigorta ettiren lehine sigorta sözleþmesinden doðan alacaklar ihtiyaten ve-

ya kesin olarak haczedilirse ya da sigorta ettiren hakkýnda iflâsýn açýlmasýna karar verilirse, adý be-
lirtilerek gösterilmiþ olan lehdar, sigorta sözleþmesine sigorta ettirenin onayý ile onun yerine taraf
olabilir.

(2) Lehdar sözleþmeye taraf olursa, sözleþmenin sigortacý tarafýndan feshi hâlinde haczi uygu-
latan alacaklýnýn veya iflâs masasýnýn alacaklarýný, sigorta ettirenin sigortacýdan isteyebileceði mik-
tara kadar karþýlamakla yükümlüdür.

(3) Sözleþmede lehdar hiç veya adý belirtilerek gösterilmemiþse, birinci fýkrada açýklanan hak,
sigorta ettirenin eþine ve çocuklarýna geçer.

(4) Lehdarýn veya eþ ve çocuklarýnýn, sigorta ettirenin yerine sözleþmeye taraf olabilmeleri
için, sigortacýya bildirimde bulunmalarý þarttýr. Lehdarýn veya eþ ve çocuklarýnýn haczi öðrendikle-
ri veya iflâsýn açýldýðý tarihten baþlayarak, bir ay içinde bildirim yapmamalarý hâlinde, birinci fýk-
rada açýklanan hak düþer.

XVII - Sigortacýnýn iflâsý
MADDE 1506 - (1) Sigortacýnýn iflâsýnýn açýldýðý tarihte, bir yýldan uzun süreli sigortalarda,

riziko gerçekleþmemiþ veya gerçekleþmiþ fakat bedel ödenmemiþse, ilk hâlde iflâsýn açýldýðý, ikin-
cisinde ise rizikonun gerçekleþtiði andaki matematik karþýlýklar hak sahiplerine ödenir. Rizikonun
gerçekleþtiði durumlarda, matematik karþýlýklarý aþan kýsým, sigortacýnýn teminatýndan karþýlanýr;
açýk kalan miktar garameye girer.
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B) Kaza sigortasý
I - Genel olarak
MADDE 1507 - (1) Kaza sigortasý, belli bir prim karþýlýðýnda, sigortalýnýn uðrayacaðý kaza so-

nucu ölüm, geçici veya sürekli sakatlýk ya da iþgöremezlik hâlleri için sigorta teminatý saðlar. Ölüm,
ani olarak veya kaza tarihinden itibaren en çok bir yýl içinde gerçekleþmiþ ise sigorta bedeli sigor-
ta ettirene yahut onun tarafýndan belirlenmiþ kiþiye; geçici ve sürekli sakatlýk veya iþgörmezlik
hâllerinde ise sigortalýya ödenir.

(2) Geçici olarak çalýþma gücünden mahrum kalan sigortalýya, poliçede yazýlý süre ile sýnýrlý ol-
mak üzere, mahrumiyetin devam ettiði süre için günlük hesabýyla tazminat verilir.

II - Tedavi giderleri
MADDE 1508 - (1) Sigortacý, aksi kararlaþtýrýlmamýþsa, poliçede yazýlý bedelden baþka, sigor-

talýnýn yaptýðý tedavi giderlerini de ödemekle yükümlüdür.
III - Sigortalý
MADDE 1509 - (1) Kazaya karþý sigorta, sigorta ettirenin veya baþkasýnýn uðrayabileceði ka-

zalara karþý yapýlabilir.
IV - Uygulanacak hükümler
MADDE 1510 - (1) Hayat sigortalarýnda sigortalýyý düzenleyen 1490 ýncý maddenin ikinci ilâ

dördüncü fýkralarý, kaza sonucu ölüm rizikosu için yapýlan sigortalarda da uygulanýr.
(2) Hayat sigortalarýna iliþkin diðer hükümler, kaza sigortasý hakkýnda da kýyas yoluyla uygu-

lanýr.
(3) Gerçek zararýn sigortacý tarafýndan karþýlanmasý öngörülmüþ ise, zarar sigortalarýna iliþkin

hükümler, kýyas yoluyla kaza sigortasý hakkýnda da uygulanýr.
C) Hastalýk ve saðlýk sigortasý
I - Sigortanýn yaptýrýlmasý
MADDE 1511 - (1) Hastalýk ve saðlýk sigortalarý, sigortalý lehine yapýlabilir; hastalýk sigorta-

larýnda lehdar da belirlenebilir.
II - Teminatlar
1. Sigorta teminatý
MADDE 1512 - (1) Sigortacý, hastalýk sigortasý ile sözleþmede öngörülen hastalýklardan biri-

nin veya birkaçýnýn, sözleþme süresi içinde gerçekleþmesi veya ortaya çýkmasý hâli için sigorta te-
minatý saðlar. Sözleþmede birden çok hastalýk sigorta teminatýna baðlanmýþsa, hastalýklardan biri-
nin gerçekleþmesi veya ortaya çýkmasý hâlinde bedel ödenir ve sözleþme sona erer. Teminatýn, aksi
kararlaþtýrýlmamýþsa, hastalýklardan sadece birinin gerçekleþmesi hâli için verildiði kabul edilir.

2. Saðlýk sigortasý teminatlarý
MADDE 1513 - (1) Saðlýk sigortasý ile sigortacý;
a) Hastalýk sonucu gerekli hâle gelen ilaç dâhil, her türlü týbbî bakým, gebelik ve doðum, has-

talýklarýn erken tanýsýna yönelik, ayaktaki incelemeler de içinde olmak üzere, sözleþmede kararlaþ-
týrýlan giderleri,

b) Tedavinin týbben yatarak yapýlmasýnýn gerekli olduðu durumlarda günlük hastahane gider-
leri,

c) Sigortalýnýn, hastalýk sonucu çalýþamamasý nedeniyle elde edemediði kazançlar için karar-
laþtýrýlan günlük iþ görememe parasý,
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d) Sigortalý, bakýma ihtiyaç duyar duruma geldiði takdirde, bakým nedeniyle doðan giderler ve-
ya kararlaþtýrýlan gündelik bakým parasý

için teminat verir.
(2) Teminat, aksi kararlaþtýrýlmamýþsa, birinci fýkradaki tutarlarýn tümünü kapsar.
III - Sigorta deðeri
MADDE 1514 - (1) Sigortalýnýn saðlýðý, hastalýk sigortalarý ile meblað sigortasý þeklinde dü-

zenlenen saðlýk sigortalarýnda bir veya birkaç sigortacý tarafýndan, çeþitli bedellerle sigorta ettirile-
bilir.

(2) Ödenecek bedelin menfaatten fazla olduðu durumlarda, aþan kýsým sigortalýnýn lehine ya-
pýlmýþ sayýlýr.

IV - Hastalýk sigortasýnda lehdar
MADDE 1515 - (1) Lehdarý belirleyerek baþkasýnýn hastalýðý üzerine sigorta yapýlabilmesi

için, o kimse ile lehdar arasýnda bir menfaat iliþkisinin bulunmasý þarttýr. Ayrýca sigortalýnýn yazýlý
izni gerekir. Sigortalýnýn kanunî temsilcisinin bulunduðu durumlarda, yazýlý izin kanunî temsilci ta-
rafýndan verilir. Sigortalý onbeþ yaþýný doldurmuþsa, ayrýca onun da izni alýnýr; aksi takdirde yapý-
lan sözleþme geçersizdir.

(2) Kanunî temsilcinin, lehdar olarak belirlendiði veya sigorta ettiren olduðu hâllerde, iznin ve-
rilmesinde sigortalýyý temsil yetkisi yoktur.

(3) Sigorta ettiren, belirlediði lehdarý sigortacýya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük ye-
rine getirilmediði takdirde, sigortacý iyiniyetle yaptýðý ödeme ile borcundan kurtulur.

(4) Lehdarýn belirtilmediði hâllerde, sigortanýn sigortalý lehine yapýldýðý kabul edilir.
V - Bekleme süresi
MADDE 1516 - (1) Bekleme sürelerini öngören sigorta sözleþmelerinde, bekleme süresinin

üst sýnýrý Hazine Müsteþarlýðýnca veya Müsteþarlýðýn uygun göreceði bir kurum tarafýndan belirle-
nir.

VI - Yeni doðan bebeðin ve evlat edinilenin sigorta kapsamýnda olmasý
MADDE 1517 - (1) Doðum sýrasýnda, ana babadan biri için yaptýrýlmýþ bir hastalýk veya sað-

lýk sigortasýnýn bulunmasý hâlinde, aksi kararlaþtýrýlmamýþsa, doðumun tamamlanmasýndan itibaren
bebek, ek prim olmaksýzýn sigortanýn kapsamýna girer. Ancak, bunun için doðumun en geç iki ay
içinde sigortacýya bildirilmesi gerekir.

(2) Evlat edinilen küçükler hakkýnda da birinci fýkra hükmü uygulanýr.
VII - Bilgi isteme hakký
MADDE 1518 - (1) Sigortacý, ifa yükümlülüðünü incelerken, ilgili kiþinin veya onun kanunî

temsilcisinin istemesi hâlinde, bunlar tarafýndan belirlenen doktora, teminat kapsamýndaki hastalý-
ðýn gerçekleþip gerçekleþmediði ve týbbî tedavi uygulanmasýnýn gerekliliði konusunda aldýðý rapor
hakkýnda bilgi ve rapor üzerinde inceleme imkâný vermek zorundadýr.

VIII - Hastalýk ve saðlýk sigortasýna uygulanacak diðer hükümler
MADDE 1519 - (1) Hayat sigortalarýna iliþkin hükümler 1497 ve 1504 üncü madde hükümle-

ri dýþýnda hastalýk sigortasýna da uygulanýr. Ancak hastalýk sigortasýna 1503 üncü maddenin uygu-
lanabilmesi, sözleþmede öngörülen rizikonun intihara teþebbüs nedeniyle gerçekleþmiþ olmasýna
baðlýdýr.

(2) Sigortalýnýn uðradýðý hastalýk, ilaç ve tedavi giderleri için harcama yapýlmasý gibi gerçek
zararlarýn sigortacý tarafýndan karþýlanmasý öngörülen saðlýk sigortalarýnda ise, genel hükümler dý-
þýnda, zarar sigortalarýna iliþkin hükümler ile 1500 ilâ 1502 nci madde hükümleri saðlýk sigortasý
hakkýnda da uygulanýr.
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IX - Koruyucu hükümler
MADDE 1520 - (1) 1487 nci maddenin ikinci fýkrasý, 1490 ýncý maddenin ikinci fýkrasýnýn ilk

cümlesi ile dördüncü fýkrasý, 1504 üncü madde ve 1515 inci maddenin birinci fýkrasýnýn birinci
cümlesi hükümlerine aykýrý sözleþmeler geçersizdir.

(2) 1490 ýncý maddenin üçüncü fýkrasý, 1491 inci maddenin ikinci fýkrasý, 1496 ncý maddenin
birinci fýkrasý, 1506 ncý madde, 1507 nci maddenin birinci fýkrasý, 1510 uncu madde, 1511 inci
madde, 1514 üncü maddenin ikinci fýkrasý, 1515 inci maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi ile
ikinci fýkrasý, 1518 inci madde ve 1519 uncu maddesi hükümlerine aykýrý sözleþme þartlarý geçer-
sizdir.

(3) 1489 uncu madde, 1490 ýncý maddenin ikinci fýkrasýnýn ikinci ve üçüncü cümleleri, 1492
nci madde, 1497 ilâ 1503 üncü maddeler, 1515 inci maddenin birinci fýkrasýnýn dördüncü cümlesi
ve 1517 nci madde hükümleri sigorta ettiren, sigortalý ve lehdar aleyhine deðiþtirilemez; deðiþtiri-
lirse bu Kanun hükümleri uygulanýr.

SON HÜKÜMLER
A) Þirket davalarýnda yargýlama usulü
MADDE 1521 - (1) Ticaret þirketlerinde, ortaklarýn veya pay sahiplerinin þirketle veya birbir-

leriyle þirket ortaklýðýndan veya pay sahipliðinden kaynaklanan davalarda veya þirketin yönetim ku-
rulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurlarý ya da denetçilerine karþý açýlacak davalarda
basit yargýlama usulü uygulanýr.

B) Ölçeklerine göre ticarî iþletmeler
MADDE 1522 - (1) Küçük ve orta ölçekli ticarî iþletmeleri tanýmlayan ölçütler, Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birliðinin görüþü alýnarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak bir yö-
netmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayýmlanýr. Bu ölçütler, bu Kanunun ticarî def-
terler ile finansal tablolara ve raporlamaya iliþkin olanlar baþta olmak üzere, ilgili tüm hükümleri-
ne uygulanýr.

C) Ölçeklerine göre sermaye þirketleri
MADDE 1523 - (1) Aþaðýdaki üç ölçütten en az ikisini aþamayanlar küçük sermaye þirketi ola-

rak kabul edilir:
a) Aktifte görülen zararýn çýkarýlmasýyla bulunan bilânço toplamý altýmilyon Türk Lirasý.
b) Hesap döneminin bilânço gününden önceki oniki ay içindeki satýþlar toplamý onikimilyon

Türk Lirasý.
c) Yýllýk ortalama çalýþan sayýsý elli kiþi.
(2) Birinci fýkrada öngörülen büyüklük ölçütlerinden en az ikisini aþan ve aþaðýdaki üç ölçütün

ikisini aþmayanlar orta büyüklükte sermaye þirketi olarak kabul edilir.
a) Aktifte görülen zararýn çýkarýlmasýyla bulunan bilânço toplamý yirmimilyon Türk Lirasý.
b) Hesap döneminin bilânço gününden önceki oniki ay içindeki satýþlar tutarý ellimilyon Türk

Lirasý,
c) Yýllýk ortalama çalýþan sayýsý ikiyüzelli kiþi.
(3) Bakanlar Kurulu büyüklükleri on katýna kadar artýrabilir ya da onda birine kadar azaltabilir.
(4) Ýkinci fýkrada belirtilen ölçütlerden en az ikisini aþan sermaye þirketi büyük sermaye þirke-

ti olarak kabul edilir. Menkul kýymetleri, Türkiye’de menkul kýymetler borsalarýnda veya Sermaye
Piyasasý Kurulunun her yýl ilân edeceði listede yer alan ülkelerin menkul kýymetler borsalarýnda iþ-
lem gören ya da iþlem görmek üzere kote edilmiþ yahut kotasyon için baþvurusu yapýlmýþ bulunan
bir þirket, bu fýkradaki ölçütleri aþmamýþ olsa bile, büyük sermaye þirketi olarak kabul edilir.
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(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fýkralarda öngörülen büyüklük ölçütleri, bilânço günü itibarýyla,
birbirini izleyen iki faaliyet döneminde aþýlmýþsa veya bu ölçütlerin altýnda kalýnmýþsa þirketin bü-
yüklük yönünden konumu deðiþir.

(6) Tür deðiþtirme hâlinde ve yeni kuruluþ þeklindeki birleþmelerde, þirketin konumu, tür de-
ðiþtirmenin veya birleþmenin gerçekleþmesinden sonraki ilk bilânço gününde, birinci, ikinci veya
üçüncü fýkralarda yer alan þartlara göre belirlenir.

(7) Yýllýk ortalama çalýþan sayýsý, yurt dýþýnda çalýþanlar dâhil, stajyerler hariç tutularak, 31
Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralýk itibarýyla þirkette çalýþanlarýn toplam sayýlarýnýn dörde bölün-
mesiyle hesaplanýr.

(8) Ýþçi sendikalarýnýn ve diðer kanunlarda öngörülmüþ bulunan yetkililerin ve kiþilerin bu ko-
nuda bilgi alma haklarý saklýdýr.

D) Elektronik iþlemler ve bilgi toplumu hizmetleri
I - Ýnternet sitesi
MADDE 1524 - (1) Her sermaye þirketi, bir internet sitesi açmaya ve bu sitenin açýkça belir-

lenmiþ bir bölümünü aþaðýdaki içerikle sýnýrlý olmamak üzere;
a) Þirketçe kanunen yapýlmasý gereken ilânlarýn;
b) Paysahipleri ve ortaklar açýsýndan önem taþýyan açýklamalarýn;
c) Yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantýlarý hazýrlýklarýnýn;
d) Anýlan kurullarýn yapýlmasýna iliþkin bilgilerin;
e) Paysahiplerine veya ortaklara sunulmasý gereken belgelerin;
f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çaðrýlarýn;
g) Oy verme, þeffaflýk ve kamuyu aydýnlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu baðlamýnda

yararlý görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasýnýn;
h) Bilgi almaya yönelik sorularýn, bunlara verilen cevaplarýn, benzeri iþlemlerin, bu Kanunda

ve diðer kanunlarda paysahiplerinin veya ortaklarýn aydýnlatýlmasýnýn öngörüldüðü hususlarýn;
ý) Finansal tablolarýn, bunlarýn dipnotlarýnýn ve eklerinin;
i) Yönetim kurulunun yýllýk raporu ile kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduðuna iliþ-

kin yýllýk deðerlendirme açýklamasýnýn;
j) Denetçinin, özel denetçinin, iþlem denetçisinin raporlarýnýn;
k) Yetkili kurul ve bakanlýklarýn konulmasýný istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasýný

ilgilendiren konulara iliþkin olarak, þirketin cevaplarýnýn ve bildirimlerinin
yayýmlanmasýna özgülenir. Bu hükümdeki yükümlülüklere uymama, kanuna aykýrýlýðýn ve yö-

netim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarýný doðurur. Ceza hükümle-
ri saklýdýr. Finansal tablolar ile her türlü rapor üç yýl sitede kalýr.

(2) Ýnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrýlmýþ kýsmýnýn ticaret siciline kaydý da dâhil
olmak üzere, bu maddenin amaçlarýna özgülenmiþ bulunan bu kýsmýnýn herkese açýk nitelik taþýdý-
ðý, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiþ açýklamalar ve hukukî iradeler ol-
duðu, sitenin bu kýsmýna eriþiminin usul ve esaslarý ile ilgili diðer hususlar Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlýðý tarafýndan bir yönetmelikle düzenlenir.

(3) Ýnternet sitesinin bu maddenin amaçlarýna özgülenmiþ kýsmýnda yayýmlanan içeriðin baþý-
na tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiþ mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna
ve ikinci fýkrada anýlan yönetmeliðe uyulmak suretiyle deðiþtirilebilir. Tahsis edilen kýsýmda yer
alan bir mesajýn yönlendirildiði karinedir.
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(4) Bu Kanun ve ilgili diðer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörül-
medikçe, þirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altý ay
süreyle internet sitesinde kalýr; aksi hâlde konulmamýþ sayýlýr.

(5) Yönlendirilmiþ mesajlarýn basýlý þekilleri 82 nci madde uyarýnca ayrýca saklanýr. Ýnternet si-
tesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip þirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noter-
likçe onaylý bir deftere sýra numarasýna göre yazýlýr veya yapýþtýrýlýr. Daha sonra sitede yayýnlanan
bilgilerde bir deðiþiklik yapýlýrsa, deðiþikliðe iliþkin olarak yukarýdaki iþlem tekrarlanýr.

II - Beyanlar, belgeler ve senetler
MADDE 1525 - (1) Taraflarýn açýkça anlaþmalarý ve 18 inci maddenin üçüncü fýkrasý saklý kal-

mak þartýyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iþtirak taahhüt-
namesi, toplantý çaðrýlarý ve bu hüküm uyarýnca yapýlan elektronik gönderme ve elektronik sakla-
ma sözleþmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uðrayabilir ve kabul edilmiþ-
se hüküm ifade eder.

III - Güvenli elektronik imza
MADDE 1526 - (1) Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benze-

yen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere iliþkin kabul, aval ve ciro gibi
senet üzerinde gerçekleþtirilen iþlemler güvenli elektronik imza ile yapýlamaz.

(2) Koniþmentonun, taþýma senedinin ve sigorta poliçesinin imzasý elle, faksimile baský, zým-
ba, ýstampa, sembol þeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atýlabilir. Düzenlen-
dikleri ülke kanunlarýnýn izin verdiði ölçüde bu senetlerde yer alacak kayýtlar el yazýsý, telgraf, te-
leks, faks ve elektronik diðer araçlarla yazýlabilir, oluþturulabilir, gönderilebilir.

IV - Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul
1. Genel olarak
MADDE 1527 - (1) Sermaye þirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin, ön-

görülen belirli durumlarda, kurul toplantýlarýna görüntü ve ses aktarýlmasý yoluyla katýlabilmeleri ve
oy vermeleri esas sözleþme veya þirket sözleþmesiyle düzenlenebilir.

(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüþ þirketlerde, þirket sözleþmesin-
de ve esas sözleþmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katýlma,
öneride bulunma ve oy verme, fizikî katýlýmýn, öneride bulunmanýn ve oy vermenin bütün hukukî
sonuçlarýný doðurur.

(3) Birinci ve ikinci fýkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, þir-
ketin bu amaca özgülenmiþ bir internet sitesine sahip olmasý, ortaðýn bu yolda istemde bulunmasý,
elektronik ortam araçlarýnýn etkin katýlmaya elveriþliliðinin bir teknik raporla ispatlanýp bu raporun
tescil ve ilân edilmesi ve oy kullananlarýn kimliklerinin saklanmasý þarttýr.

(4) Birinci ve ikinci fýkrada anýlan þirketlerde esas sözleþme veya þirket sözleþmesi gereði þir-
ket yönetimi, bu yolla oy kullanmanýn bütün þartlarýný gerçekleþtirir ve ortaða gerekli bütün araçla-
rý saðlar.

(5) Anonim þirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katýlma, öneride bulunma, görüþ
açýklama ve oy verme, fizikî katýlmanýn ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarýný doðurur. Bu hük-
mün uygulanmasý esaslarý bir tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katýl-
maya ve oy vermeye iliþkin esas sözleþme hükmünün örneði yer alýr. Anonim þirketler tüzükten ay-
nen aktarýlacak olan bu hükümde deðiþiklik yapamazlar. Tüzük ayrýca oyun gerçek sahibi veya tem-
silcisi tarafýndan kullanýlmasýný saðlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fýkrasýnda öngörü-
len komiserlerin bu hususa iliþkin yetkilerini içerir. Bu tüzüðün yürürlüðe girmesi ile birlikte genel
kurullara elektronik ortamda katýlma ve oy kullanma sisteminin uygulanmasý pay senetleri borsaya
kote edilmiþ þirketlerde zorunlu hâle gelir.
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(6) Birinci ilâ dördüncü fýkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafýndan kullanýl-
masýna ve uygulamaya iliþkin kurallar ile paysahibinin temsilcisine internet sitesi aracýlýðýyla tali-
mat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenle-
nir.

2. Uygulama kurallarý
MADDE 1528 - (1) Elektronik ortamý kullanmak isteyen ortaklar, paysahipleri ve yönetim ku-

rulu üyeleri elektronik posta adreslerini þirkete bildirirler.
E) Kurumsal yönetim ilkeleri
MADDE 1529 - (1) Halka açýk anonim þirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulu-

nun buna iliþkin açýklamasýnýn esaslarý ve þirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçlarý
Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan belirlenir.

(2) Sermaye Piyasasý Kurulunun uygun görüþü alýnmak þartýyla, diðer kamu kurum ve kuruluþ-
larý, sadece kendi alanlarý için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili, ayrýntýya iliþ-
kin sýnýrlý düzenlemeler yapabilirler.

F) Hukukî iþlemlerin yasaklanmasýnýn ve edimlerde en yüksek sýnýrlarýn aþýlmasýnýn so-
nuçlarý

MADDE 1530 - (1) Ticarî hükümlerle yasaklanmýþ bulunan iþlemler veya þartlar, aksine özel
bir hüküm bulunmadýkça batýldýr; ancak, bir sözleþme uyarýnca yerine getirilmesi gereken edimler
hakkýnda kanun veya yetkili makamlarýn kabul etmiþ olduðu en yüksek sýnýrý aþan sözleþmeler, en
yüksek sýnýr üzerinden yapýlmýþ sayýlýr ve bu sýnýrdan fazla olan edimler hata ile yapýlmýþ olmasa
da geri alýnýr. Bu sýnýrlarda Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi
uygulanmaz.

G) “Þirket” ve “ortaklýk” terimlerinin kanunîliði
MADDE 1531 - (1) Bu Kanuna göre “ortaklýk”, “kollektif ortaklýk”, “komandit ortaklýk”,

“anonim ortaklýk”, “sermayesi paylara bölünmüþ komandit ortaklýk”, “limited ortaklýk” ve “koope-
ratif ortaklýk” terimleri, sýrasýyla “þirket”e, “kollektif þirket”e, “komandit þirket”e, “anonim þir-
ket”e, “sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirket”e, “limited þirket”e ve “kooperatif þirket”e eþ
anlamda kanunî terimlerdir ve bu terimler birbirleri yerine kullanýlabilir.

H) Ticaret sicili harçlarý
MADDE 1532 - (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayýlý Harçlar Kanununun hükümleri uyarýnca tah-

sil edilen ticaret sicili harçlarýnýn red ve iadeler düþüldükten sonra kalan tutarýnýn yüzde yirmibeþi
ticaret sicilini tutmakla görevli odaya kaydedilmek üzere aktarýlýr.

Ý) Yürürlükten kaldýrýlan hükümler
MADDE 1533 - (1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldýrýl-

mýþtýr.
GEÇÝCÝ MADDE 1 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu Türk Ticaret Kanununun yü-

rürlüðe girdiði tarihten itibaren on gün içinde, büyük ve orta ölçekli sermaye þirketlerinin ve þirket-
ler topluluklarýnýn ticarî defterleri ile münferit ve konsolide finansal tablolarýna doðrudan doðruya
uygulanacak olan, Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna veya bunun yerine geçen stan-
dartlara tam bir uygunluk içinde hazýrlanmýþ bulunan Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn tam met-
nini 88 inci maddeye uygun olarak Resmî Gazetede bir teblið hâlinde yayýmlar.

(2) Türkiye Muhasebe Standartlarý ve kavramsal çerçevede belirlenen ilkeleri bu Kanunun ti-
carî defterlere, finansal tablolara ve raporlamaya iliþkin hükümleri ile ilgili diðer hükümlerine uy-
gulanýr.
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GEÇÝCÝ MADDE 2- (1) Kamu tüzel kiþiliðini haiz Türkiye Denetim Standartlarý Kurulu ku-
ruluncaya kadar, 397 nci maddede belirtilen Türkiye Denetim Standartlarý; Türkiye Serbest Muha-
sebeci Mali Müþavirler ve Yeminli Mali Müþavirler Odalarý Birliði (TÜRMOB) ile iliþkili bir Ku-
rul tarafýndan uluslararasý denetim standartlarýyla uyumlu olarak belirlenir. Kurulun, hangi kurum
ve kuruluþlarýn temsilcilerinden oluþacaðý ile çalýþma usul ve esaslarý, TÜRMOB tarafýndan hazýr-
lanacak ve Maliye Bakanlýðýnýn uygun görüþü üzerine yayýnlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

GEÇÝCÝ MADDE 3- (1) Kamu adýna denetleyici tüzel kiþiliði haiz bir üst kurum kurulup fa-
aliyete geçinceye kadar 400 üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu Kanun hü-
kümleriyle standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarýný saðlamak için, denetçiler yerinden ve
internette, denetleme belgelerine eriþim suretiyle ve ayrýca gerekli bilgileri de alarak Sanayi ve Ti-
caret Bakanlýðý tarafýndan denetlenir. Bu üst denetimin usul ve esaslarý 400 üncü madde uyarýnca
çýkarýlacak yönetmelikte belirlenir.

GEÇÝCÝ MADDE 4 - (1) Herhangi bir ticaret þirketi veya kooperatif bu Kanunun yayýmý ta-
rihinden itibaren iki yýl içinde eski türlerine dönmeleri hâlinde aþaðýdaki hükümlere tâbi olurlar.

(2) Bu hâlde, bu Kanunun tür deðiþtirmeye ve nisaplara iliþkin hükümleri uygulanmaz, aþaðý-
daki nisaplar geçerli olur.

a) Eski türüne dönecek þirket, kollektif, komandit ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit
þirket ise, tür deðiþtirmeyle ilgili tüm kararlar bütün ortaklarýn çoðunluðu ile alýnýr.

b) Eski türüne dönecek þirket anonim þirket ise, tür deðiþtirme ile ilgili bütün kararlar için, yö-
netim kurulu bütün üyelerin çoðunluðuyla ve genel kurul sermayenin en az yüzde ellisini karþýla-
yan paylarýn sahiplerinin veya temsilcilerinin varlýðý ile toplanýr. Birinci toplantýda bu nisaba ulaþý-
lamazsa, ikinci toplantýda toplantý nisabý sermayenin üçte biridir. Bu hâlde kararlar yönetim kuru-
lunda hazýr bulunan üyelerin çoðunluðuyla, genel kurulda ise toplantýda mevcut oylarýn çoðunlu-
ðuyla alýnýr.

c) Eski türüne dönüþecek þirket limited þirket ise tür deðiþtirmeye iliþkin tüm kararlar serma-
yenin en az yüzde ellisine sahip ortaklarýn çoðunluðunun kararýyla alýnýr.

d) Eski türüne dönüþecek þirket bir kooperatif ise, tür deðiþtirmeye iliþkin kararlar kooperatif
ortaklarýnýn en az çoðunluðunun genel kurulda temsil edilmesi þartýyla, toplantýda mevcut ortakla-
rýn çoðunluðuyla alýnýr.

(3) Þirket sözleþmesinde, esas sözleþmede veya ana sözleþmede ya da herhangi bir sözleþme-
de yer alan bir veto hakký, bu madde hükümlerine göre verilecek tür deðiþtirme kararlarýnda geçer-
li olmaz. Kamu kuruluþlarýna tanýnan altýn paydan doðan haklar saklýdýr.

(4) Diðer tür deðiþtirme iþlemleri 6762 sayýlý Kanuna göre yapýlýr.
GEÇÝCÝ MADDE 5 - (1) Bu Kanunda geçen “Türk Lirasý” ibaresi karþýlýðýnda, uygulamada,

28/1/2004 tarihli ve 5083 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkýnda Kanun hü-
kümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para “Yeni Türk Lirasý” olarak adlandýrýldýðý sürece bu
ibare kullanýlýr.

Yürürlük
MADDE 1534 - (1) Kenar baþlýklarý metne dâhil olan bu Kanunun 1524 üncü maddesi yayý-

mý tarihinden bir yýl, diðer maddeleri ise yayýmý tarihinden altý ay sonra yürürlüðe girer; þu kadar
ki, bu Kanunun yürürlüðü ve uygulanma þekli hakkýndaki kanun hükümleri saklýdýr.

Yürütme
MADDE 1535 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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